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,Szerkesztõi üzenet
Sziasztok! Rövid helyzetjelentés cégünk házatá-

járól:
Legnagyobb örömünkre elindult az Õsök Váro-

sa. Óriási az érdeklõdés, aminek következtében
sok fiatal galetki költözött a Teron hegy lárva szint-
jére. Itt, az újságban továbbra is rendszeresen fog-
lalkozunk az Õsök Városával, és természetesen – a
KG-hoz és a TF-hez hasonlóan – apróhirdetéseket
is fel lehet adni.

Az 1999-es évre befejeztük a könyvkiadást, több
könyvünk már nem jelenik meg, viszont 2000-ben
új lendülettel látunk neki, és várhatóan még az ide-
inél is több regényt adunk ki. A könyvterveinkrõl
bõvebben majd a decemberi számban olvashattok.

Decemberben jelenik meg két kártyaújdonsá-
gunk: a KGK kártyajáték, aminek a bemutatója a de-
cember 4-i találkozón lesz, és a HKK Társasjáték,
aminek bemutató versenyére mindenkit szeretettel
várunk november 27-én.

Ja, majdnem elfelejtettem egy fontos közle-
ményt: egy oldalnál hosszabb írásokat ezentúl csak
file-ban (.doc, .txt, .rtf) tudunk elfogadni, kézirat-
ként nem.

Címlapunkon ezúttal a KGK Warmhouse B-2
lapjának képe, Gõgös Károly festménye látható.

Mindenkinek jó szórakozást az olvasáshoz!
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BIZTONSÁGI FÕNÖK
„Ha balhézni kezdesz, velem kell szembenézned.
Senki nem ajándékozott meg ezzel a melóval –
mindent saját erõmbõl értem el. Még meg sem
születtél, én már golyózáporban és varázslatok
kereszttüzében, árnyvadászok, bandák, és céges
osztagok ellen harcoltam. Tudom, hogyan gondol-
kodnak, és tudom, hogyan tegyem õket ártalmat-
lanná.”

IDÉZETEK
„Mindenki a helyén?  Csak akkor lõjetek, ha jelt
adok.”
„Mi az, hogy a Hetes Szektor nem lett leellenõriz-
ve? Küldjetek ki két biztonsági õrt egy robottal –
azonnal!”
„Nem akarok kifogásokat hallani. Ha azt mon-
dom, kövessétek a fickót, akkor tapadjatok rá,
mint egy pár használt zokni!”

MEGJEGYZÉSEK
A biztonsági fõnök nem aktakukac. Kint tevékeny-
kedik a tûzvonalban, errõl tanúskodnak forradásai
is. Több éves céges szolgálat tanította meg arra,
amire könyvek vagy oktatók soha nem lettek volna
képesek. Az összes szolgálatban levõ õrnek õ adja
az utasításokat, akár egy tábornok a seregeinek. A
szolgálatot valójában õ is egyfajta háborúnak te-
kinti, és mindent megtesz, hogy nyerjen.

Tulajdonságok
Test: 4
Gyorsaság: 4
Erõ: 4
Karizma: 5
Intelligencia: 5
Akaraterõ: 6
Esszencia: 4.25
Reakció: 4

Szakértelmek
Etikett (Céges): 4
Tûzfegyverek: 4
Vezetés: 5
Tárgyalás: 2
Hadászat: 2
Pusztakezes harc: 4

Különleges Szakértelmek
Biztonsági rendszerek: 4

Kezdeményezés: 4+1D6
Szakmai Szint: 3-4

Kiberverek
Kiberszemek felvillanásvédõvel, éjszakai- és hõlá-
tással
Rádió with commlink II
Fegyverkapcsolat

Felszerelés
Tetszés szerint
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>>>>>(Helló, nagymenõk. A múltkor ígértem, hogy meg-
adom pár tipikus biztonsági ember jellemzõit. Íme.)<<<<<
–Lombardi (10:17:30/02-15-57)

NOVÁK GÁBOR

BIZTONSÁGI FÕNÖK



BIZTONSÁGI IGAZGATÓ
„Ennél a cégnél a biztonság a legfontosabb. E nél-
kül nyitott könyv vagyunk, könnyû préda bármilyen
söpredék számára. Mindent megteszek, hogy ezt
az Igazgatóság se felejtse el. A dolgozóknak pedig
minden ellenõrzéskor érezniük kell, hogy védelem
alatt, és biztonságban vannak. A mi dolgunk kéz-
ben tartani a dolgokat, és biztos vagyok benne,
hogy jól végezzük a munkánkat.”

IDÉZETEK
„A Kutatásról jelentették, hogy újabb áttörést értek
el a T-771 Programban. Duplázzák meg az õrséget,
és tegyenek föl új mágikus korlátokat a 9-es épü-
letre.”
„Azt gondolhatja, túl sok pénzt költünk, de amíg
az új biztonsági rigónk föl nem veszi a ritmust,
minden sarkon ellenõrzõpontokra van szükség, és
még több állatot kell vásárolnunk.”

MEGJEGYZÉSEK
A biztonsági igazgató áll a cég összes biztonsági csa-
pata élén. A többiekkel ellentétben õ soha nem megy
ki a terepre. Tapasztalata és szakértelme a szerve-
zésben, az anyagi eszközök kezelésében, és az igaz-
gatósággal való kapcsolattartásban mutatkozik meg.
Õ biztosítja, hogy a biztonsági osztagoknak a mun-
kájuk elvégzéséhez szükséges minden eszköz a ren-
delkezésére álljon, valamint az õ feje hullik a porba
elõször, ha valami biztonsági baklövés történik.

Tulajdonságok
Test: 3
Gyorsaság: 3
Erõ: 3
Karizma: 5
Intelligencia: 5
Akaraterõ: 5
Esszencia: 4.2
Reakció: 4

Szakértelmek
Etikett (céges): 5
Tûzfegyverek: 1
Vallatás: 4
Tárgyalás: 4

Kiberverek
Adatjack
Memória 100 MP
Retinakijelzõ
Fegyverkapcsolat

Különleges szakértelmek
Biztonsági rendszerek: 1

Kezdeményezés: 4+1D6
Szakmai szint: 2-3
Felszerelés
Tetszés szerint

BIZTONSÁGI TISZT
„A dolgom világos – õrizni a 72-C épületet. Nem
mondták, mi van bent, és nem is kérdeztem. De ha
aktiválsz egy riasztót, a markomban vagy. Nem érde-
kel, ki az apád, és az sem, mit beszéltetek meg reg-
gel. Itt én vagyok a fõnök, és ha még akarod valaha
látni az apádat, jobb, ha elhúzod a beled innen.”

IDÉZETEK
„Oké, emberek, ilyen lesz a felállás. Kicsit eltér a
szokásostól, de tetszeni fog.”
„Kérj erõsítést a parancsnoktól! Tûzharcba keve-
redtünk!”

MEGJEGYZÉSEK
A biztonsági tiszt felelõs egy adott terület védelmé-
ért. Csak a biztonsági fõnöknek tartozik elszámo-
lással. Végigjárta a ranglétra összes fokát, és õ kép-
zi ki a jövõ biztonsági tisztjeit. Bûvészkednie kell a
rá bízott eszközökkel és emberekkel, és eligazodnia
a modern megatársaságok hivatali útvesztõiben.
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Tulajdonságok
Test: 4
Gyorsaság: 4
Erõ: 4
Karizma: 3
Intelligencia: 3
Akaraterõ: 3
Esszencia: 4.75
Reakció: 3

Szakértelmek
Etikett (céges): 3
Tûzfegyverek: 5
Vallatás: 3
Vezetés: 2
Pusztakezes harc: 4

Különleges szakértelmek
Biztonsági rendszerek: 3

Kezdeményezés: 3+1D6
Szakmai szint: 3-4

Kiberverek
Rádió
Fegyverkapcsolat
Felszerelés
Tetszés szerint

BIZTONSÁGI SPECIALISTA:
ÁLLATKIKÉPZÕ

„Ezek nem kis házi kedvencek. Ezek az állatok
ölésre lettek tanítva, és átkozottul nehezen tudják
megjegyezni, ki a jó-, és ki a rossz fiú.”

IDÉZETEK
„Ügyeljetek ezekre a pokolkutyákra!”
„A tûzkakas szabadon van! Légy óvatos!”
„A kutyák szagot fogtak. Hívjátok a parancsno-
kot.”

MEGJEGYZÉSEK
Az állatkiképzõ tanítja be, kezeli, és irányítja az
õrállatokat. Foglalkoznak nem-mágikus és paraálla-
tokkal is, sõt néhányan még az igen ritka, kiberve-
rekkel felszerelt állatokat is tréningezik.

Tulajdonságok
Test: 4
Gyorsaság: 4
Erõ: 3
Karizma: 5
Intelligencia: 3
Akaraterõ: 4
Esszencia: 5.3
Reakció: 3

Szakértelmek
Biotechnika: 2
Etikett (céges): 2
Tûzfegyverek: 3
Pusztakezes harc: 3
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Különleges képzettségek:
Állatok kiképzése: 5
Biztonsági rendszerek: 2

Kezdeményezés: 3+1D6
Szakmai szint: 2-4

Kiberverek
Kiberszem felvillanásvédõvel, éjszakai- és hõlátás-
sal
Fegyverkapcsolat

Felszerelés
Tetszés szerint

BIZTONSÁGI SPECIALISTA:
GYORSREAGÁLÁSÚ OSZTAG TISZTJE

„Szeretem a munkám. Ha nagy gáz van, nekem
szólnak. Mielõtt egyet pislantanál, a csapatommal
már ott is vagyunk, csõre töltött fegyverekkel, és
viszketõ ujjakkal. A mi dolgunk, hogy leküzdjük a
behatoló szarháziakat, és örömmel közölhetem,
hogy ezt rendszerint meg is tesszük.”

IDÉZETEK
„Behatoltak a 12-es épületbe. Körbevenni az épü-
letet, majd Alfa Kék formáció.”
„Mezei árnyvadászokhoz képest túl nagy tûzerõvel
rendelkeznek. Ezek a fickók profik.”

MEGJEGYZÉSEK
A gyors reagálású osztag tisztje magas kiképzést
kapott a különleges fegyverek és taktikák (SWAT)
terén. Általában csak a legerõsebb megatársasá-
gok engedhetik meg maguknak, hogy ilyen sze-
mélyzetet alkalmazzanak. Általában már a behato-
lás elsõ percében harcba szállnak, és nem ejtenek
foglyokat. Mivel a legmodernebb fegyvereket és
egyéb felszerelést kapják, a behatolók rendszerint
az õ arcukat látják életükben utoljára.

Tulajdonságok
Test: 5
Gyorsaság:5
Erõ: 5
Karizma: 2
Intelligencia: 5
Akaraterõ: 4
Esszencia: 2.8
Reakció: 5 (7)

Szakértelmek
Fegyveres harc: 4
Biotechnika: 4
Robbantás: 2
Etikett (céges): 2
Tûzfegyverek: 6
Ágyúk: 4
Pusztakezes harc: 5

Különleges szakértelmek
Biztonsági rendszerek: 1

Kezdeményezés: 5 (7) + 1D6 (+ 2D6)
Szakmai szint: 3-4

Kiberverek
Kiberszem felvillanásvédõvel, éjszakai- és hõlátás-
sal
Bõrpáncélzat: 1
Fegyverkapcsolat
Huzalozott reflexek: 1

Felszerelés
Tetszés szerint
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Ezúttal tárgycsoportonként – fajtánként – vesszük szem-
ügyre a tárgyakat, ugyanis túlságosan sokféle típus közül
kellene választani és ez a hajóagyankénti követést átte-
kinthetetlenné tenné. A legelsõ csoport egyben a leghasz-
nosabb is, õk a robotok.

A robot arra való, hogy az unalmas, monoton, nagy
erõkifejtést igénylõ vagy csak extrém körülmények között
elvégezhetõ munkát elvégezzük vele. Persze az sem árt,
ha mindezt egy kicsit jobban is csinálja mint gazdája. A Vi-
ce sorozat javítórobotjai megfelelnek ennek a követel-
ménynek, mindegyik nélkülözhetetlen a kategóriájában.
Egyik-másik idõnként elromlik, de egy jó navigátor pilla-
natok alatt megoldja az ilyen problémákat. (Fontos infor-
máció, hogy egy robot elromlása a beüzemelésektõl függ,
nem a TVP-tõl. Tehát ha egy robot 5x javít 10 TVP-ért, ak-
kor 5x nagyobb eséllyel romlik el, mintha 1x javított vol-
na 50 TVP-ért. Persze nem tudhatjuk elõre, hogy mikor és
mennyit fog egy robot javítani, de a megfelelõ feltételes
javítási értékeket könnyû kikísérletezni.) Többen azt a
módszert követik, hogy egy javítórobotból többet tarta-
nak a fedélzeten, így meghibásodás esetén mindig van
egy mûködõ, hibátlan példány. A javítás után „kisül” a fel-
tételes eszközjavítás és visszaáll az eredeti állapot. A csak
fejlettebb agyú hajókhoz készült – sajnos épp ezért a kül-
sõ szektorokban nem kapható – Constard robotcsalád a
fel- és leszerelés költségét csökkenti. Azok tudják ezt iga-
zán értékelni, akik sokat használják a leszállóegységet
vagy hiperhajtómûvet. A klántagok által birtokolt proto-
koll androidok a kereskedelemben segédkeznek, egy ka-

pitány megítélését befolyásolják. A Necrotech Inc.
gyártotta hittérítõ droid fanatikus egyházellenességével
és kifogyhatatlan szóáradatával bizonyítja, hogy egy robot
a legképtelenebb helyzetekben is megállja helyét...

A második tárgycsoport a kézifegyverek együttese. A
hajókra szerelhetõ ágyúarzenálhoz képest elenyészõ a
számuk, remélhetõleg nem sokáig – a földi harc módosí-
tásával számos új fegyvert készülök a játékba tenni. Itt ta-
lán csak az újabb fegyvereket említem meg, mert néhány
egyszerûbb típus galaktikaszerte elterjedt. A Noxxos láng-
szóró a játék kezdetében népszerû és hasznos jutalomnak
számított, de már – méltatlanul – eljárt felette az idõ. Rá-
adásul míg karnoplantuszok ellen kiválóan használható,
egy xeno vagy egy ûrcápa csak nevet rajta. Ezzel szemben
a kereskedelmi forgalomban kapható Smith&Smith neut-
ronpuska fénykorát éli, egyértelmûen a jelenleg megvásá-
rolható legjobb fegyver. A kulcsszó a megvásárolható,
ugyanis példaként szerepel a táblázatban a Galandia klán
Magnum G lõfegyvere, mutatva, hogy a klán követõi mi-
lyen jutalmakra számíthatnak. A lõfegyverekhez szervesen
kapcsolódik a MIB cég „Heracles” fantázianevû fegyver-
kapcsolati terméke. (Akik nem tudnák: ennek segítségé-
vel a felderítõcsapat bármely tagja képes katonai fegyvert
is használni.) Megszerzéséhez intenzíven bele kell kap-
csolódni a napszelencék építésébe – esetleg rombolásá-
ba, kinek melyik feladat felel meg jobban. Egy Heracles-
sel felszerelt felderítõcsapat iszonyú tûzerõt tud
felmutatni, ezt legjobban azok tudják akik már találkoztak
ilyennel – már ha túlélték a találkozást, a klónozás után

Ezúttal tárgycsoportonként – fajtánként – vesszük szem-
ügyre a tárgyakat, ugyanis túlságosan sokféle típus közül
kellene választani és ez a hajóagyankénti követést átte-
kinthetetlenné tenné. A legelsõ csoport egyben a leghasz-
nosabb is, õk a robotok.

A robot arra való, hogy az unalmas, monoton, nagy
erõkifejtést igénylõ vagy csak extrém körülmények között
elvégezhetõ munkát elvégezzük vele. Persze az sem árt,
ha mindezt egy kicsit jobban is csinálja mint gazdája. A Vi-
ce sorozat javítórobotjai megfelelnek ennek a követel-
ménynek, mindegyik nélkülözhetetlen a kategóriájában.
Egyik-másik idõnként elromlik, de egy jó navigátor pilla-
natok alatt megoldja az ilyen problémákat. (Fontos infor-
máció, hogy egy robot elromlása a beüzemelésektõl függ,
nem a TVP-tõl. Tehát ha egy robot 5x javít 10 TVP-ért, ak-
kor 5x nagyobb eséllyel romlik el, mintha 1x javított vol-
na 50 TVP-ért. Persze nem tudhatjuk elõre, hogy mikor és
mennyit fog egy robot javítani, de a megfelelõ feltételes
javítási értékeket könnyû kikísérletezni.) Többen azt a
módszert követik, hogy egy javítórobotból többet tarta-
nak a fedélzeten, így meghibásodás esetén mindig van
egy mûködõ, hibátlan példány. A javítás után „kisül” a fel-
tételes eszközjavítás és visszaáll az eredeti állapot. A csak
fejlettebb agyú hajókhoz készült – sajnos épp ezért a kül-
sõ szektorokban nem kapható – Constard robotcsalád a
fel- és leszerelés költségét csökkenti. Azok tudják ezt iga-
zán értékelni, akik sokat használják a leszállóegységet
vagy hiperhajtómûvet. A klántagok által birtokolt proto-
koll androidok a kereskedelemben segédkeznek, egy ka-

pitány megítélését befolyásolják. A Necrotech Inc.
gyártotta hittérítõ droid fanatikus egyházellenességével
és kifogyhatatlan szóáradatával bizonyítja, hogy egy robot
a legképtelenebb helyzetekben is megállja helyét...

A második tárgycsoport a kézifegyverek együttese. A
hajókra szerelhetõ ágyúarzenálhoz képest elenyészõ a
számuk, remélhetõleg nem sokáig – a földi harc módosí-
tásával számos új fegyvert készülök a játékba tenni. Itt ta-
lán csak az újabb fegyvereket említem meg, mert néhány
egyszerûbb típus galaktikaszerte elterjedt. A Noxxos láng-
szóró a játék kezdetében népszerû és hasznos jutalomnak
számított, de már – méltatlanul – eljárt felette az idõ. Rá-
adásul míg karnoplantuszok ellen kiválóan használható,
egy xeno vagy egy ûrcápa csak nevet rajta. Ezzel szemben
a kereskedelmi forgalomban kapható Smith&Smith neut-
ronpuska fénykorát éli, egyértelmûen a jelenleg megvásá-
rolható legjobb fegyver. A kulcsszó a megvásárolható,
ugyanis példaként szerepel a táblázatban a Galandia klán
Magnum G lõfegyvere, mutatva, hogy a klán követõi mi-
lyen jutalmakra számíthatnak. A lõfegyverekhez szervesen
kapcsolódik a MIB cég „Heracles” fantázianevû fegyver-
kapcsolati terméke. (Akik nem tudnák: ennek segítségé-
vel a felderítõcsapat bármely tagja képes katonai fegyvert
is használni.) Megszerzéséhez intenzíven bele kell kap-
csolódni a napszelencék építésébe – esetleg rombolásá-
ba, kinek melyik feladat felel meg jobban. Egy Heracles-
sel felszerelt felderítõcsapat iszonyú tûzerõt tud
felmutatni, ezt legjobban azok tudják akik már találkoztak
ilyennel – már ha túlélték a találkozást, a klónozás után

TÁRGYAKTÁRGYAK
A KÁOSZ GALAKTIKÁBAN
A cikksorozat befejezõ részében az eddig nem említett tárgyak lesznek
terítéken. Ide tartoznak a javítórobotok, mátrixdeckek, kézifegyverek,
ûrruhák, hajóagy-fejlesztõ eszközök, vagyis mindazon tárgyak, amik
egyszerûbbé és változatosabbá varázsolják az egyszerû kapitány éle-
tét. Górcsõ alá veszünk néhány klántárgyat is, mert ezek jól megvilá-
gítják az egyes klánok jellegét, mentalitását. Természetesen vannak
olyan tárgyak amik nem szerepelnek a három cikk egyikében sem, de
ezek vagy túl maguktól értetõdõek, vagy nem nyilvánosak. A KG gyor-
san változó világában azonban minden relatív, a ma még titkos infor-
mációk idõvel széles körben elterjedhetnek...



ugyanis mindenki tiszta lappal kezd. Ha iga-
zi Terminator-Team-et akarunk elõállítani,
akkor nélkülözhetetlen eszköz a Romero cél-
zószemüveg is, mely megnöveli a találati
pontosságot. A csapat együttmûködésének
további fokozása már csak természetfeletti
módon (pszi) lehetséges, de ez már megha-
ladja a cikk kereteit... A Target kézigránátok
az utóbbi idõben jelentek meg a boltokban,
de nem arattak átütõ sikert. Mivel csak egyet-
len alkalommal a csata kezdetén lehet bevet-
ni õket, nagy kockázattal jár a használatuk.
Biztosan túl kell élni az elsõ harci kört – ez-
zel pedig elértünk a védelem, azaz az ûrru-
hák kérdéséhez. Egy ûrruha nem csak a vi-
lágûr hidege és a mikrometeoritok ellen véd,
hanem kiváló harcászati eszköz is egyben.
Természetesen itt nem a minden hajón alap-
típuskén forgalmazott kezeslábasra gondo-
lunk, hanem a legkorszerûbb OR-4 és OR-22
típusokra. Egy ilyen ûrruha persze nem
könnyû kerti sétára való – talán csak egy xe-
nónak – ezért jön jól az archeodromok egyik
tárgya az antigravitációs bakancs. Nemcsak a
cipelt terhet teszi súlytalanná, hanem
gyorsabb mozgást is lehetõvé tesz – ez súlyos
TVP megtakarítást eredményez a játékosok
részére.

Akinek nem telik cipõre, az mehet légi-
siklóval is hiszen ilyet is készítenek az arche-
odromban. A kitartó menekültszállítók is
hozzájuthatnak egy példányhoz, de akkor le-
gyenek nagyon kitartóak, mert igen sokáig
tart megszerezni egyet... A légisikló minde-
mellett más pluszokkal is szolgál; a felszíni
roncsok kikutatása és felderítése gyorsabban
(olcsóbban) megvalósítható vele. Az Ousser
cég szondái is képesek ilyen módon mûköd-
ni, ráadásul az Ousser levegõszonda – nevé-
vel ellentétben – már a légkörön kívülrõl is
elõsegíti a kutatást. Szondát már csak azért is
érdemes a roncsokkal bajlódóknak használ-
ni, mert segítségükkel sokkal nagyobb
eséllyel fedezhetõk fel a felszíni objektumok.
Ha találtunk ilyen – érdekesnek ígérkezõ –
roncsot, akkor a megközelítésben jól jön egy
Voyager becsapódásgátló. Az tudja csak iga-
zán értékelni, akinek már ment tönkre le-
szállóegysége. A becsapódásgátló ugyanis
könnyen pótolható és kis helyen is elfér, míg
egy új leszállóegységért akár több hiperug-
rást is kell tenni.

Mátrixdeckek: nincs sok belõlük, de an-
nál inkább használhatóak. Sok, távoli infor-
máció lekérdezhetõ segítségükkel, jelentõs

TVP megtakarítást eredményezve. (Terve-
zem, hogy egyes eddig csak kikötõi terminá-
lokról elérhetõ parancsok – kisebb plusz-
költség árán – mátrixdecken keresztül is
megvalósíthatóak lesznek. Gondolok itt pél-
dául az apróhirdetések olvasására és feladá-
sára, más játékosok megkeresésére, listák le-
kérdezésére, stb.) Mátrixdeckhez
menekültek szállításával juthatunk a leg-
könnyebben, és túl sok utast szállítani sem
kell hozzá. A mátrixdeckek önmagukban
nem túl „izgalmas” tárgyak, a hozzáépíthetõ
kiegészítõk – Makarov chipek, FSTech álcázó
vagy a feketepiaci Vircheck deck – teszik az-
zá õket. A Makarov I. chip a programozási
költséget csökkenti jelentõsen – megsze-
rezhetõ a napszelencék építésénél –, míg az
FSTech álcázó hajónk elrejtésének kiváló
eszköze – ezt viszont napszelencék rombolá-
sával lehet kiérdemelni.

A tárgyak ismertetését és egymásra gya-
korolt hatását a végtelenségig lehetne foly-
tatni, de nem ez a cikk célja. Azt próbáltam
az említett eszközök bemutatásával érzékel-
tetni, hogy a játékban nincs „legjobb” felsze-
relés, mindig lehet újabbat, korszerûbbet ta-
lálni. A fejlõdés – kisebb megszakításokat
nem tekintve – folyamatos, a kísérletezõ ked-
vûek mindig fognak ismeretlen dolgokat ta-
lálni. Egy karakter a játékban csak a lehe-
tõségek tört részével találkozhat – hasonlóan
a világunkhoz, hisz egy sarkkutató nem szo-
kott a világûrben repkedni, és az indonéz
szigetvilágban még most is élõ kalózkodás is
valószínûleg távol áll tõle...

És a végére egy kérdés: evett már valaki
Microkarnusz Piciplantuszt?
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ÚJ SZEREPJÁTÉKKLUB
PÁPÁN!

Képzelet Lobogói Szerpjátéklub

8500 Pápa, Helyõrségi Mõvelõdési
Központ (HEMO), Huszár lpt. 3.

Érdeklõdni lehet a 30-227-8922-es
vagy 210-2540-es telefonon.
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Szám Név Agy Méret Panel Raktér Ár Pontos. KF Erõ Sebzés
22 Palter HKI kispuska 1 5 0 0 900 3 0 3 1d3+2
25 Palter WPK lézerpisztoly 0 2 0 0 10 1 0 1 0d0+2
26 MicroBlast pisztoly 0 2 0 0 40 3 0 1 0d0+2
32 ûrruha 0 10 0 0 120 0 0 0
76 OR1 páncélozott ûrruha 1 15 0 0 1000 1 0 0
77 OR3 páncélozott ûrruha 0 16 0 0 1300 2 0 0
85 Vice 13-B javítórobot 1 30 0 0 3000 1 10 0
86 Vice 33-A javítórobot 3 60 0 0 5500 2 10 0

117 Rank 3 mátrixdeck 0 40 0 0 3500 3 0 0
118 Olao M5 mátrixdeck 0 25 0 0 15000 5 0 0
119 Voyager becsapódásgátló 1 100 1 0 1500 0 5 3
136 Romero SL.3 célzószemüveg 1 2 0 0 15000 3 0 0
169 Noxxos lángszóró 0 40 0 0 6000 0 0 3 1d3+0
218 OR-22 páncélozott ûrruha 0 12 0 0 2500 2 0 0
219 OR-4 páncélozott ûrruha 0 16 0 0 3000 2 0 0
220 Vice 4+ javítórobot 4 60 0 0 12000 3 10 0
222 Palter vadászpuska 1 5 0 0 5000 4 0 3 2d3+4
223 MacroBlast pisztoly 1 3 0 0 3000 3 0 1 2d3+2
230 COZ polimorf réteg 1 0 0 0 30000 0 0 5
232 Kaland chip 1 5 0 0 20000 0 0 0
233 Ousser levegõszonda 0 200 1 1 30000 0 5 0
234 Ousser földszonda 1 200 1 1 20000 0 5 10
235 Galaxis védelmezõje emlékérem 0 1 0 0 5000 0 0 0
236 Olao M8 mátrixdeck 0 25 0 0 25000 8 0 0
247 EV-6R6 javitórobot 6 50 0 0 20000 4 10 4
258 Elsõsegély csomag 0 0 0 0 500 0 0 0
259 Hiperûr stabilizátor 5 200 1 0 200000 0 5 0
260 Féreglyuk dekvátor 5 0 0 0 10000000 0 0 0
261 MIB hatástalanító 0 0 0 0 5000 0 0 0
262 Holokocka 0 0 0 0 10000 0 0 0
263 Fémláda 0 100 0 0 500 0 0 0
264 Rádioaktív hulladék 0 100 0 0 0 0 0 0
271 A-2 android 0 15 0 0 10000 0 0 0
274 Építõipari panelelem 0 100 0 0 3000 0 0 0
275 Antigravitációs bakancs 0 10 0 0 80000 0 0 0
276 Garanciakártya 0 0 0 0 50000 1 0 0
278 GNOTY építõelem 0 300 0 0 3000 0 0 0
282 Constard PR-3 robot 5 15 0 0 19000 3 5 0
283 Constard PR-5X robot 6 20 0 0 27000 3 10 0
284 Smith&Smith neutronpuska 1 5 0 0 8000 5 0 3 3d4+3
287 Target R10 kézigránát 4 3 0 0 600 3 0 3 1d2+1
288 Target B12 kézigránát 3 5 0 0 400 5 0 3 0d0+0
299 Magic Box 4 0 0 0 75000 0 0 0
300 Mallory I hajtómûagy 4 80 0 0 0 1 10 0
301 Ingom SF-Lux légisikló 0 600 0 6 90000 40 0 2
311 Speedy robogó 0 200 0 2 20000 0 0 1

EGYÉB FELSZERELÉSEK
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Szám Név Agy Méret Panel Raktér Ár Pontos. KF Erõ Sebzés
317 Ingom SF-1 légisikló 0 1200 0 12 34000 30 0 1
318 Pandora szelencéje 3 0 0 0 50000 0 0 0
319 Sunny A-1 napcella 0 1000 0 0 25000 0 0 0
324 Makarov I navigációs chip 0 1 0 0 30000 0 5 0
342 MIB Heracles fegyverkapcsolat 0 50 0 0 40000 1 0 0
485 Vircheck mátrixdeck 5 30 0 0 100000 8 0 0
488 Arco felsugárzó egység 5 400 0 0 60000 0 0 0
489 Személyzeti kabin 0 500 0 0 200000 0 0 0
492 Galaxis Hõse érdemérem 0 1 0 0 40000 0 0 0
493 FSTech A1 álcázóberendezés 4 300 2 2 80000 0 0 0
504 Kairekald-féle transzporter 5 1000 0 0 100000 0 0 0
505 Parlando protokoll android 5 30 0 0 80000 0 0 0
507 VIP Minimal utaskabin 6 1500 0 0 100000 6 0 0
508 Lõwen-A robotûrhajó 6 1500 0 0 120000 0 0 0
510 Aiolosz hajtómûagy 4 200 0 0 60000 1 10 0
514 Saint Right hittérítõ droid 4 0 0 0 5000 0 0 0
515 VIP utas 0 0 0 0 1 0 0 0
525 Ostinato Protokoll Android 5 20 0 0 80000 0 0 0
526 Kígyófészek 5 700 0 0 120000 0 0 0
551 Magnum G lõfegyver 0 0 0 0 1000000 0 0 3 3d6+2
561 Microkarnusz Piciplantusz 0 1 0 0 30 0 0 0

EGYÉB FELSZERELÉSEK

� A most kihirdetett légiparádé sok fejtörést okoz a ko-
rábbi nyereményekkel és klántárgyakkal megtûzdelt
hajótulajdonosoknak. Régi játékosok nehezményez-
ték, hogy a rengeteg ajándéktárgy miatt több forduló-
ig tart fel- illetve leszerelni az ûrhajókat. Ezért a játé-
kosok kérésére két új parancs kerül be a játékba,
amiket a több mint egy éve játszók megkapnak. A LEP
és a BEP egyszerre több tárgy le- és felszerelését, vala-
mint raktárba tételüket oldja meg.

� Újraprogramoztam az idegen tárgyak felfedezését és
elkészítését kezelõ programrészt, ugyanis számos al-
kalommal – az adatbázis hiányosságai miatt – leállt a
futtató számítógép és ez fordulók elvesztését okozta.
A megváltozott rendszerben egyszerûbben kiszá-
mítható, hogy melyik alkatrész felfedezése mennyibe
kerül. A felfedezés örömét nem akarom elvenni sen-
kitõl, bátran lehet a darabokkal kísérletezni.

� A Microkarnusz Piciplantusz egyre több játékos rakte-
rében található meg, egyesek már arról is panaszkod-
tak, hogy megpróbáltak megenni egyet-egyet, sikerte-
lenül. Örömmel közölhetem velük, hogy elkészültek
a hiányzó rutinok, lehet falni...

� A szövetségi raktárakban tárolt eladó tárgyak tálalási
módja kismértékben változott. A listát két oszlopban
kapjátok, a nyomtatás költsége 1 TVP minden két sor
után. Ennek oka, hogy aránytalanul sokat nyomtat-
tunk egyes szövetségeknek. Hasonló változtatásokat
tervezek más – a játékosok által vezérelt – listák ese-
tén is.

� A mezon gyûrû hûlésének sebességét megváltoztat-
tam – kicsit lassabb lett –, ugyanis a játékosok nem
gyõzik a mezonok pusztítását, és ez már a csillagrend-
szer létét fenyegette. A mezon gyûrûk megalkotása-
kor nem látszott elõre, hogy ennyire elfajul a dolog,
ezért vált ez a lépés szükségessé. Hamarosan elkészül
a zarg inváziós bázis mintájára az a szövegváltozat is,
ami visszajelzést ad a játékosnak az elpusztított és hát-
ralevõ mezonok számáról, segítve ezzel a hosszú távú
becsléseket.

� A légi ellenfeleknél kismértékû változtatást hajtottam
végre számos hajó belsejében: kisebb-nagyobb tár-
gyakat helyeztem el bennük, hogy lelövésükkor ne
csak egy tûzgömb látványa legyen a jutalom.

RADECZKI CSONGOR
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•Formato I. tisztelt szabad és nem szabad
kapitányai! Ti t…s, erõs, bátor harcosok!
Úgy oda vagytok az (ócskavas) csillaghajó-
tokkal. Ekkora káosz lenne a galaktikában,
hogy az üzenetek kerülgetik egymást? Sze-
rintetek lopom a fontot? Minden sector ne-
ten elküldött információ 4500 IG£-ot
emészt fel. A legtöbben elvárjátok, hogy az
általatok indított flottához csatlakozzon, aki
tud, de én már a negyedik bombázást nem
tudom végrehajtani, senki nem csatlakozik.
Ti mi alapján várjátok el egymástól a segít-
séget? Csak egy-két hajóstársam nem ret-
ten meg az ellenségtõl. Ezúttal köszönöm
meg az Apokalipszis, Nemesis, Crystal Star
kapitányainak, hogy nem hagytak cserben.
Arról nem beszélve, hogy az ellenség iszo-
nyú létszámmal rendelkezik, s szinte nevet-
séges, hogy egyesek hajóján egy-egy bom-
ba fityeg. Talán össze kéne fogni, és
egyszerre kellene nagy létszámban indulni a
zarg bázis ellen. Ugye milyen nagyszerõ öt-
let? Ezért én és a legénységem úgy döntöt-
tünk, a közeljövõben nagyon megfontoljuk,

kinek ajánljuk fel segítõ jobbunkat. Üdvöz-
lettel, a Villámkeresztes Lovagrend nagy-
mestere: Geirg Cat (#4191) Cilamila
•Nightblade, öreg cimbora! Mit zagyválsz
itt össze a cikkeidben holmi istennõkrõl! Ha
tényleg olyan jó a csaj, küldd át ide a Gob-
lin rendszerbe, mert a kaszinókban manap-
ság jó pénzt fizetnek a hastáncosnõkért! A
stekszet majd felezzük. De nehogy az az
„isteni kisugárzás” azt jelentse, hogy radi-
oaktív fertõzése van a kicsikének!

Caution Templar (#1150)
•Emberek! Karnók! Inszektoidok! Nem un-
játok az elnyomást? Nem unjátok a szolga-
faj szerepét játszani? Nem akartok tenni va-
lamit a kizsákmányolás ellen? Ha igen,
csatlakozzatok a Formato Legiohoz! Mi min-
den eszközzel küzdünk, hogy jogainknak ér-
vényt szerezzünk, és hogy egyenlõ ranggal
vehessünk részt a Galaktika politikai életé-
ben. Ha az elnyomott, kihasznált, alábecsült
fajok valamelyikébe tartozol, és szeretnél
tenni valamit népedért, állj be közénk, és
együtt létrehozhatjuk azt a világot, amelyrõl

álmodunk! Érdeklõdni, felmenõket szidni,
bármit is hozzáfõzni az alábbi helyeken le-
het: Lipták Marcell, 2400 Dunaújváros, Vas-
mõ út 55. IV/4. vagy Balázs (25-406-471)

Báró Pedro Annare (#5085) 
és Bashar Teg (#2286)

• Átadó egy 8. fordulós ember kapitány
Cyclon Unarioval, sok IG£-tal, nagy lemara-
dással, és egy 3. fordulós szintén ember
kapitány még több lemaradással. Érdeklõd-
ni lehet: Nagy Dániel, tel.: 257-0568
•Tisztelt kapitányok! Ezennel kijelentem,
hogy nem élek az álnok birodalom nemesi
rangjával, csupán az életek védelme érde-
kében voltam jelen a flottában. Aki ezentúl
nemesi ranggal szólít, az kivívja a harago-
mat, mert számomra ez a legnagyobb sér-
tés! Szabadságot, és békét a galaktikának!

Dave (1915)
•Tisztelt játékostársak! Még új vagyok a
KG-ban, így örülnék ha küldenétek néhány
infót tárgyakról, fegyverekrõl vagy bármirõl.
A címem: 3700 Kazincbarcika, Egressy Bé-
ni út.4 3/12. Abordán Patrik

Hírekk aa KKáosz GGalakktikka vvilágábból
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A császárság alighanem megunhatta, hogy a galaktika eme
félreesõ szektorában túlságosan kicsúszott a kezébõl a hata-
lom, mert látványos erõsítésbe kezdett. Az új rendcsináló
stratégia elsõ futára a Police Guardian alaptípus felújított és
továbbfejlesztett változata. A Taurus Pol-012 a hajótesten kí-

vül semmiben sem emlékeztet elõdjére, minden változtatás a hatékonyság növelését szolgálta.
A kisméretõ és gyors hajó paneljén a legújabb fejlesztésõ eszközöket találhatjuk, mindamellett a legénység kiválogatása is min-

taszerõ. Az öt Paralizion ionágyú azt sejteti, hogy a Birodalomnak jobban megéri elfogni az üldözöttet, mint közönyösen szemlélni egy
eloszló tõzgömböt... A Troxx 4.2 pajzsok a plazmafegyvereken kívül szinte minden ellen tökéletes védelmet nyújtanak – plazmafegy-
vere pedig igen kevés potenciális ellenfélnek van. A hajó parancsnokának – aki általában egy leszerelt elit katona – attól sem kell tar-
tania, hogy idõ elõtt elfogy az energiája, mert a felszerelt 6 Helios reaktor bõséges utánpótlást biztosít.

A Pol-012 önmagában nem tõnik veszélyes ellenfélnek – ebben a kategóriában vannak sokkal problémásabb hajók is –, de csak
önmagában. Nem egy esetben elõfordult, hogy a gyanútlan kalóz röhögve leállt harcolni egy ilyen hajóval, és mire észbe kapott, már
3-4 irányból kapta az áldást. Ilyen bénítóerõ ellen pedig már komoly felszerelés kell! Mint említettük, a Taurus legénysége kiváló ki-
képzést kapott, ami a manõverezésen kívül kiterjedt a nehézfegyverzetre, õrhajóvezetésre valamint a harci stratégiára is.

Mi a teendõ, ha összekülönbözünk a rendõrséggel, és ilyen hajót küldenek? Két lehetõség elõtt állunk: gyorsan eliszkolunk, vagy
azelõtt megsemmisítjük mielõtt erõsítést hívhatna. Az erõsítés ugyanis vagy néhány Pol-12-bõl áll, vagy egy Pol-15 jön. Ez utóbbi
esetben pedig...

Alaptípus: Police Guardian
Páncélzat: 120
Alapenergia: 80+54/kör
Panel: 30
Veszélyességi besorolás: 5
Manõverezõképesség: 5+15
Méret: 4
Átlagos tûzerõ: 55
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A ZARG HÁBORÚ VÉGET ÉRT.
Ezzel a sajnálatos ténnyel kezdeni kellett valamit. Csupán

ebben a szektorban százötvenezer világon maradtak munka
nélkül a háborús hõsök. Legtöbbjük beletörõdött abba, hogy
ismét a civilek kezébe került a hatalom. Néhányan viszont a
törékeny békét is feláldozták volna a karrierjük kedvéért. Va-
lamit velük is kellett kezdeni. 

Nelson Dantes megállt alvezérei elõtt. A Grandleaux Hadi-
flotta egykori tisztjei mit sem veszítettek tartásukból, és harci
szellemükbõl, valami a késõbb hozzájuk csatlakozott mután-
sokra és egyéb lázadókra is átragadt. A magas, égõ tekintetû
kalózvezér alaposan megnézte társait.

– Egy héten belül nyakunkon a VII. Birodalmi Flotta. Most
már nem babra megy a játék. Aki akar, kiszállhat. Van elég idõ
elmenekülni.

A kalózok mozdulatlan arccal hallgattak, miközben agyuk
lázasan dolgozott. Elmenni? Itt hagyni mindazt, amit az évek
során felhalmoztak? A Birodalom ugyan erõs, de nem jelent
akkora fenyegetést, hogy cserbenhagyják vezérüket.

– Maradok! – jelentette ki az elsõ.
– Én is! Én is! – siettek csatlakozni a többiek. – Veled va-

gyunk, tengernagy!
Dantes a mutánsok vezetõjére nézett. Az összenõtt szájú,

telepata lény némán bólintott.
– Rendben. Akkor mindannyian tudjuk, hogy állunk.

– Kevésen múlott, hogy megúsztuk. – Triszkisz fõgépész
bódultan hevert Van Sten mellett az acélpadlón. – Már érez-
tem a csend ölelését. 

– A sok rakéta. Ha nincs az a sok új fegyver, ott hagytuk
volna a fogunkat – válaszolta nehezen forgó nyelvvel a kadét.
– Legalább háromszor annyit ellõttünk, mint amennyit ren-
des körülmények között magunkkal vittünk volna.

A Fullánk egy napja érkezett vissza a Hústépõ Csillagok
aszteroidái közül. A VII. Flotta egyetlen inszektoid hajójának hi-
hetetlen szerencséje volt. Nem csak, hogy túlélték az öngyilkos
küldetést, de a morsteski bázison már várta õket az a hormon-
szállítmány, amit a Nagykirálynõk rendeletére járt a háborús
hõs Chrisz tüzértisztnek. A hormonhiány rendkívül megviselte
a rovarlényeket. A kisbolygók között a stressz és a feszültség
még úgy ahogy tartotta bennük a lelket, de a visszaúton néhá-
nyan teljesen szétestek. Három tengerész ámokfutást rende-
zett, velük Kszriksz altiszt végzett. A bázison a rovarok megkap-
ták a hormont. A csillogó hengereket maga Itrixixisz kapitány
osztotta ki. A vén tengeri medve csak akkor jött enyhén zavar-
ba, amikor a holtfáradt legénység sorfalában eljutott a kadétig.
A megoldás szerencsére hamar eszébe jutott. 

– Ez még a néhai Johnson fõhadnagyról maradt ránk, azt
hiszem, van olyan jó neked, mint a hormon.

A kapitány egy jókora üveget nyújtott át a kadétnak. Van Sten
nem akart hinni a szemének. A címke szerint a nemes nedût
hetven éve palackozták. Nem csoda, ha most kissé összerende-
zetlenül hevert a hormonmámorban fetrengõ rovarok között.

– Nem hittem volna, hogy még szolgálnak a Flottában Ba-
ronessek –  mondta a fõgépésznek.

– Hát, amikor idekerültem, én is csodálkoztam. De ne fe-
lejtsd el, alig kétszáz éve még ez a kislány jelentette a csúcs-
technológiát. Még ma is, ha a hadiflotta eltakarította az invá-
ziós erõket, jut munka nekünk. 

– Bizony – szólt közbe Triszkisz, akit teljesen elbûvölt,
hogy Van Sten órákat töltött a gépház mocskában. Már nem
emlegette vacsoraként az ember tisztjelöltet. – Olcsók, meg-
bízhatók és könnyen karbantarthatók vagyunk. Egy idõben
csak a szeméttelepek környékén találkozhattál ezzel a típus-
sal. Már minket is majdnem leírtak. 

– A zarg invázió annyira megcsapolta a peremvidéki vilá-
gok költségvetését, hogy jobb híján százezer számra hozták
rendbe a Baronesseket.

– Persze nem mindenki elég kemény ahhoz, hogy meglo-
vagolja a kislányt! – kacsintott öt szemmel Rixix elsõ navigá-

AA CSEND ÖLELÉSE
„„AA  ssoorrssddöönnttõõ  üüttkköözzeetteekkrree  

ssoohhaasseemm  aa  nnyyíílltt  ûûrrbbeenn  
kkeerrüüll  ssoorr!!””

Nelson Dantes
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tor. – A negatív erõpajzsok alkalmazása elõtt csak a gyorsulás
kompenzátorok gravitációs hatása óvhatta meg a személyzetet
az erõs valós ûrbeli gyorsulás mellékhatásaitól. Az emberek
egyszerûen szétlapultak a plafonon.

– Na, ne túlozz! – ciripelt fel ingerülten a gépész. A kriti-
ka hatására rohamosan józanodott, és ez cseppet sem tetszett
neki. – Ez a vagány kislány egyáltalán nem válogatós! Bármi-
vel elmegy a legközelebbi csillagig! Jó neki a magas nyomású
radioaktív gáz, az illékony többkomponensû folyadék vagy fo-
lyékony robbanó fém. 

– Azért nem kéne figyelmen kívül hagynod, hogy komoly
átalakításokat igényelt – Rixix kifejezetten kötekedõ hangulat-
ba került. – Korszerûsíteni kellett az Agyat támogató rendsze-
reket, a hajtómûveket és persze a fegyverrendszereket is! A fó-
kuszálhatatlan lézerágyúk tüze egyszerûen elenyészett a zarg
hadihajók optikai pajzsain.

Veszekedésüket a fedélzeti hangszóró szakította félbe.
– Figyelem! Megváltoztak a tervek. Nincs kimaradás! Az

osztag tíz óra múlva elindul a Hústépõ Csillagok felé! – a kapi-
tány hangjába leheletnyi lelkesedés sem hallatszott. – Ismét
mienk a megtiszteltetés, hogy vezessük a konvojt. Egy óra múl-
va megérkezik az új ellátmány. Szedjétek össze magatokat!

A kalózok az utolsó eligazítást tartották.
– A birodalmi taktikát ismerve nem kétséges, hogy gyõzni

fogunk. Megvédjük a Hústépõ Csillagokat.
– És a Baroness, amit hagytunk elmenni? Nem köp a le-

vesünkbe?
– Mi akartuk, hogy szétnézzen itt, és azt lássa, ami ne-

künk kedvez. Az a hajó fogja csapdába vezetni a többieket. 
– Meglepõen tüzes volt a kicsike.
– Valami azt súgja nekem, – töprengett hangosan Dantes

– hogy bõkezû partnereink a Birodalmat is kedvezõ áron szol-
gálták ki. Különben nem lett volna ennyi korszerû fegyver egy
ilyen kis ócska bárkán.

– Ha a birodalmiak ilyen jól felszereltek, nem törhetik át
a vonalainkat?

– Nem hiszem, de mindenre készen állunk. Vannak ter-
veim egy esetleges vereségre is. De ne tarts ilyesmitõl. Régrõl

ismerem Belariust. Betû szerint követni fogja az elõírásokat.
Iszonyúan fél a felelõségtõl.

– A Baroness – a mutáns hangja a kalózvezér elméjében szó-
lalt meg, más nem hallotta. – Rossz érzéseim vannak vele kap-
csolatban. Valamilyen vak fenyegetést érzek. Kiszámíthatatlant.

A sasorrú óriás nem válaszolt. A többiek fölött elnézve a te-
leszkompra pillantott.

– Aktivitás a hiperûrben. Vonjátok vissza az elõõrsöket. Itt
a Birodalmi Flotta!

– Tudom, mire készülsz – üzente a mutáns. – Azért akarsz
minden áron diadalt aratni, mert azt hiszed, akkor megvesz a
Birodalom. Ha látják, hogy legyõzhetetlen vagy.

– Gondolod, hogy császári tengernagyként cserbenhagy-
nálak titeket?

– Tudom, hogy nem teszel ilyent. Ezért maradtunk veled.
Még akkor is, ha ma sokunkat beborít az ûr csendje.

– A halál csendje.

– Mindenki a helyén. Minden rendszer kifogástalanul
üzemel – jelentette Van Sten.

A Fullánk lépett ki elsõnek a hipertérbõl és most kelletle-
nül elindult a kisbolygók fenyegetõ kavargása felé. Az inszek-
toid legénység egyre idegesebben figyelte a jól ismert látványt,
ahogy a gravitációs rendellenességek mind jobban eltorzítják
elõttük a csillagok képét. Ahogy közeledtek, a kavargó portól
egymás után kihunytak a csillagok. A mélyûr fenséges ragyo-
gása után fojtogató, sûrû köd borult rájuk. 

A vén Chrisz nem lábatlankodott a fedélzeten. Visszavo-
nult vackába, amit egy kétszemélyes naszádban alakítottak ki
a számára. A karcsú jármû belseje már teljesen úgy nézett ki,
mint egy JUKA-Bomber tûzvezetõ kabinja. Az öreg a naszádra
hurcolta a Maximus bombákat és már egy hete csak azokat
babusgatta. Enni sem jött elõ.

– Mikrometeoritok!
– Pajzsokat felvonni! Hadmûveleti rendszereket aktiválni!

Ami nem kell, kikapcsolni!
– Felvonva. Aktiválva. Lekapcsolva, uram.
– Pajzsokat teljes erõszintre! Álcázó rendszereket energia

alá helyezni!
– Teljes erõn, uram. Álcázás energia alatt, uram.
– A flotta mögöttünk kilépett a valós térbe – jelentette

Harxissz navigátor. – Túl korán jöttek. Túl közel vannak. 
– Akkor felejtsük el az álcázást. Ennyit a meglepetésrõl –

a kapitány nem vesztette el a hidegvérét. – Lézerágyúkat pi-
hentetni! Minden energiát a pajzsokba és a hajtómûvekbe.
Rakéták, torpedóvetõ készenlétbe!

– Ezerkétszáz másodperc múlva belépünk a kisbolygók
gyûrûjébe –  mondta Van Sten.

A kalózhajók a kékesen csillogó érctömbök közül bukkan-
tak elõ. Ebbõl az irányból a birodalmi erõk egyetlen elemzõje
sem számított érkezésükre, hiszen a hatalmas anyagsûrûségû,
kiszámíthatatlan pályán keringõ kõzetdarabok között olyan
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gravitációs örvények kavarogtak, hogy egyetlen épelméjû kapi-
tány sem vitte volna be oda a hajóját. A kalózok azonban már
vagy öt éve megtelepedtek ezen a kegyetlen vidéken, volt alkal-
muk megismerni a mindent porrá zúzó aszteroidák árapálya-
it. Ráadásul a hozzájuk csapódott mutánsok között nem egy
olyan akadt, aki több-kevesebb pontossággal képes volt elõre
megérezni a közeli jövõ homályából kibontakozó eseményeket. 

Belarius tengernagy flottája a jól ismert sziklazúzó alak-
zatban lépett be a kisbolygók övezetébe. A hatalmas csatahajó
a konvoj közepén haladt, hogy az esetleges támadók csak a
könnyû vadászok rajaival és a kísérõ fregattokkal megküzdve
érhessék el. A csatahajók haladási vonalán kívül, de még a fre-
gattokon belül mozogtak a pajzshordozók. Ezek az özönvíz
elõtti, tohonya jószágok alkalmatlanok voltak a korszerû had-
viselésre, de arra még kiválóan alkalmasnak bizonyultak,
hogy hegynyi méretû generátoraikkal a szilárd objektumokat
– jelen esetben a sziklákat – távol tartó erõpajzzsal vegyék
körbe a lassan haladó flottát. A karcsú, elegáns fregattok lézer-
ágyúikkal idõnként ki-kilõttek a pajzs mögül, fõleg, ha úgy vél-
ték, hogy egy-egy száguldva érkezõ kõtömb mégis csak képes
lesz pont felettük beszakítani az erõteret.

A kalózok fürge naszádjai csak egy pillanatra bukkantak
elõ az örvénybõl, de ez az idõ is elegendõ volt arra, hogy tor-
pedók és rakéták tucatjait bocsássák útra. A birodalmi hajók
védelmi radarjain áttekinthetetlenül sok vörös pont jelent
meg, ami igen csak megzavarta a tûzvezetõ Agyakat. A célke-
resõ lokátorok csupán néhány kalózra tudtak ráállni, és ezek
közül is csak alig egy-kettõt sikerült eltalálni. A támadók nagy
része bántatlanul tûnt el a kisbolygók között.

A kalózok fõhadiszállásán jókedvû nyüzsgés uralkodott.
– Okozott veszteség a maximális mínusz húsz százalék.

Mínusz tizenhét…
– Mekkora a saját veszteségünk?
– A tervezett maximum öt százaléka.
– Itt az ideje hajóra szállnom – jelentette ki Nelson Dantes.
– Nem veszélyes személyesen harcba bocsátkoznod? Bár-

mi megtörténhet harc közben. Itt a bázison sokkal nagyobb
biztonságban vagy.

– Azt akarom, hogy lássák, én vezettem az ellentámadást.
Egy gyõztes támadónak mindig sokkal jobb a sajtója, mint egy
diadalmas védekezõnek.

– Éretem, uram. Az Orleance kifutásra kész.

Belarius tengernagy intésére a Könyörtelen tüzet nyitott
valamennyi kis méretû fedélzeti ütegével. A zászlóshajó sötét
tömbjébõl ötszáz rubinvörös sugár mart az ûr feketeségébe. A
közepes erejû sugarak elég hatékonyak voltak ahhoz, hogy
megsemmisítsék a torpedókat és az ellenséges pajzstépázó ra-
kétákat. Már ha eltalálták õket. 

A lézernyalábok rengeteg rakétával végeztek, de legalább
ugyannyi találatot értek el a baráti hajókon. Egy fregatt, a Hu-
ang Tang pillanatok alatt lángba borult, majd darabokra rob-

bant. A kalózok rakétái ekkor még meg sem közelítették a flot-
tát óvó erõpajzsot. A halványan vibráló erõgömbön belül tel-
jessé vált a zûrzavar. A navigátoroknak minden ügyességüket
latba kellett vetni, hogy ne ütközzenek egymásba. 

Nem kevés hajó akadt, amelyik zavaró bóják tucatjait lõt-
te ki maga köré, hogy elterelje a rakétákat. Az önmûködõ bó-
ják megpróbáltak pályára állni a kibocsátó hajók körül, de a
közelben haladó egységek tûzvezetése azonnal bemérte õket,
és mivel sokkal jobban kivehetõ célpontot nyújtottak a torpe-
dóknál, azonnal tüzet nyitott rájuk.

A flotta egészének szempontjából sokkal több bajt okoztak
a hajók mögött néhány száz mérföldes hosszúságú trimoleku-
láris kábelen vontatott passzív zavaró bóják. A hihetetlenül
erõs vezetékek összegabalyodtak, és valósággal pókhálóba fon-
ták a hajók köré kirajzó elfogó vadászokat. Belarius tenger-
nagy hat másodperc alatt ötven vadászt veszített, pedig az elsõ
torpedó csak ekkor siklott át a semmit sem érõ erõpajzson.

– Bontakozzon szét a flotta! – parancsolta az admirális. –
Vonjuk fel a hajó pajzsait! 

– Nagyúr! A fregattok túl közel kerültek! Ha összegerjed-
nek a pajzsaink, akkor szétrobbannak a generátorok!

Belarius csak egyetlen pillanatig tétovázott.
– Lõjék szét a fregattokat, ha öt másodperc alatt nem tá-

volodnak el kellõ mértékben.
Bazilio kapitány, a Könyörtelen parancsnoka sem akart

kockáztatni. Azonnal tüzet nyitott saját kísérõ hajóikra. Mire a
kalózok elsõ rakétái elérhették volna õket, már csak izzó ron-
csok sodródtak a hadihajó körül. Egy pillanattal késõbb felra-
gyogott a Könyörtelen rakéta és sugárelhárító erõpajzsa. A tor-
pedók egymás után égtek szénné rajta. A vezérhajó egyelõre
biztonságban volt és várta a kalózok következõ támadását.

A Fullánk biztos távolságból szemlélte az eseményeket.
Annyira elõre küldték, hogy jóval a nagy erõpajzs határán kí-
vül kellett navigálnia. A kalózok figyelemre sem méltatták az
ócska dereglyét. Megalázó érdektelenséggel kétszer is elrepül-
tek a közvetlen közelében. Ebben a pillanatban pedig egy ha-
talmas, csillogó fregatt úszott el fenséges közönnyel a parányi
hajó mellett. Oldalán az Orleance név ragyogott.
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A Fullánk megpróbált feltûnés nélkül a lehetõ legmesszebb
eltávolodni az összecsapás színterétõl. Az övezeten túlra nem
merészkedhettek, mert az õrködõ birodalmi erõk még felfedez-
ték és dezertálással vádolhatták volna õket. Mélyebbre, a kis-
bolygók közé meg nem akaródzott merülniük, mert már itt, a
peremen is csak üggyel-bajjal kerülték el a mindent összezúzó
kõtömböket. Mögöttük javában tartott az óriási hajók harca. A
kalózok is bevetették hadihajóikat. Mérföldnyi hosszúságú
monstrumok bukkantak elõ az örvénylõ kõviharból. Fedélzetü-
kön tüzérek ezrei kezelték a pokoli erejû ütegsorokat.

Egy ilyen összecsapásban a Fullánk azonnal szénné égett
volna.

– Viszonylag stabil pályájú kisbolygó elõttünk. 

– Megközelíteni! Minden rendszert lekapcsolni – Itrixixisz
kapitány mereven bámulta a teleszkompot. – Keresünk egy
nagyobb szakadékot és megpihenünk kicsit.

Csodával határos módon sikerült pályára állni a hatalmas
szikla körül. A mély szakadékokkal szabdalt felszín valósággal
elszáguldott alattuk. Átértek a sötét oldalra, amikor…

– Radarok! Bemértek minket!
Lézersugár mart a Fullánk tatjába. Láncreakció szerûen

robbanások sorozata rázta meg a hajótestet. A kapitányi hidat
fojtó, sûrû füst lepte el, majd üvölteni kezdtek a szirénák. 

– Mi volt ez?
– Turbólézer.
– Hogy kerül az ide?
– Látod azokat a fényeket a vulkán tövében? Megtaláltuk a

kalózok bázisát.
Az inszektoid hajó tehetetlenül sodródott a végzete felé.

– Tizen maradtunk életben. Húszan a hibernálóban van-
nak. Talán megmaradnak addig, míg kerítünk egy kis király-
nõt. Minden esetre kadét, te vagy a rangidõs tiszt.

A Fullánk már harmadszor kerülte meg tehetetlenül sod-
ródva az óriási aszteroidát. A kalózok jól választották meg bá-
zisukat. A szeszélyes pályán mozgó kõdarabot elkerülte a me-
teorok nagy része.

– A passzív radarok szerint a flotta vesztésre áll. Belarius
hajója súlyosan megsérült. Néhány fregatt még harcol. A kis
hajók elpusztultak.

– Valamit tennünk kell.

– Azért bombázunk, hogy öljünk! – Chrisz váratlanul buk-
kant fel a fedélzeten. A vén rovar csáprágóit zöld hab borítot-
ta. – Bevetésre, fel, gyerünk! A bombázó bombázzon!

– Megbolondult az öreg!
Van Sten elgondolkodva nézett a veterán rovarra.
– Chrisz tüzértiszt, mivel akarsz bombázni? – kérdezte

keményen.
– A JUKA-Bomber bevetésre kész. Gyilkolni jöttünk! Kezd-

jük hát!
– Nincsen bombavetõnk! Nem tudunk bombázni! – ellen-

kezett Rixix. 
– Az öreg a naszádjára vitte a Maximusokat. A naszáddal

levihetjük õket a bázisra. Nincs szükségünk bombavetõre.
– Lentrõl azonnal észreveszik a bombák sugárzó töltetét.

Lelövik, mihelyt elhagyja a hajót.
A kadét egy pillanatig tûnõdött.
– Triszkisz, mi van a kettes tankban?
– Folyékony fémplazma. A tartalék üzemanyag.
– Át tudod szivattyúzni a Maximus Brutusok töltete helyére?
– Micsoda? Miért? – aztán a gépész megértette az ember

szándékát.
– A folyékony plazmát nem jelzik a lenti mûszerek. Vi-

szont nagyot lehet robbantani vele.
– Már ha lesz, aki leviszi.
– Lesz – felelte Van Sten sötéten és egy komor pillantást

vetett a teleszkompra. A birodalmi flotta biztos vesztésre állt.

A naszád akkor hagyta el a Fullánkot, amikor a kisbolygó
nap felõli oldalán jártak. A bázis megfigyelõi így nem láthatták
a hajtómûvek rövid felvillanását.

– Azért bombázunk, hogy öljünk! – Chrisz szemmel lát-
ható élvezettel kuporgott a szûk pilótafülkében. Már nem hab-
zott a szája. 

Van Sten némán nézte a passzív radar hologömbjét. Nem
akarta az öreget magával hozni a halálba, de Christ nem lehe-
tett kiszedni a naszádból.

– Tudod, ember, nem te vagy az elsõ szõrös társam –
Chirsz váratlanul megszólalt, ráadásul az emberek nyelvén.

– Tessék? – a kadét döbbenten nézett az inszektoidra.
– A régi hajómon volt egy ember. A nagy kaland elõtt. Ami-

kor mindenki meghalt. A JUKA-Bomber gyõzött. Megmentet-
tük a bolygót, a bolyt, a királynõt. Csak éppen meghaltak a fi-
úk. Nekik már csendes az ûr. Most újra bombázni megyünk,
és te nem vagy bombázó. 

– Ez nem JUKA, öreg. Csak egy naszád.
– Azt hiszed, nem tudom? – a vén rovar egy apró fémhen-

gert tartott társa elé. – El tudod olvasni a feliratot?
– Még öt perc van az életünkbõl, és te rejtvényt fejtetsz ve-

lem?
– Próbáld meg, menni fog!
– Legyen neked… Csendes… Az ûr! Mi ez? 
– Amikor úgy döntöttek, hogy nem mehetek halott társa-

im után, egy királynõ ezt adta jutalmul. Különleges hormon-
kivonat. A kegyelem pohara.
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– Méreg?
– Kegyelem – a rovar lehunyta szemeit, majd folytatta. –

Nagyon hangos nekem ez a világ. Rettentõ az élet zaja. Csendre
vágyom. A hormon rövid idõre helyreállítja elmém épségét. Új-
ra erõs és határozott vagyok. Néhány óráig. Egy bevetés idejéig.

– Megittad?
– Nézz rám! Ilyennek ismertél?
A naszád átsiklott az árnyékvonalon. A sötétben száguldot-

tak tovább.
– Én bombázó vagyok, te meg nem. Átveszem az irányí-

tást. Én tudom, hol csapjunk le, te meg nem. A többiek már
várnak rám. Én nemsokára meghalok, te meg nem. Ez a JU-
KA utolsó útja.

– Mirõl beszélsz?
– Odanézz! – a rovar fémcsápja a hátsó kamerák kijelzõ-

jére mutatott.
– Mi az? – Van Sten ormótlan ûrruhájában csak nehezen

tudta elfordítani fejét, hogy lássa, mi baj. 
Amikor meghallotta az elégedett ciripelést, azonnal rájött,

hogy becsapták. Még moccanni sem maradt ideje, amikor az
inszektoid csápprotézise átnyúlt mellette és megnyomta a ka-
tapult piros gombját. 

A naszád kisiklott alóla, ahogy a robbanótöltet kivágta a
karcsú hajótestbõl. Éppen elégszer pördült meg ahhoz, hogy
elfogja a hányinger. Mire csillapodott mozgása, a naszád már
elérte a kalózok bázisát. Túl közel volt ahhoz, hogy a turbólé-
zerekkel lõjenek rá. Néhány vékonyabb energianyaláb bele-
mert a hajóba, de Chriszt már amúgy is csak a tehetetlenségi
erõ hajtotta.

Van Sten megragadta az ûrruha sisakját. Mintha távolról
egy harsány induló néhány foszlánya jutott volna el fülébe.

„Azért bombázunk, hogy öljünk! Senki sem állíthat meg
minket. A JUKA-Bomber mi vagyunk. Minden éjjel indulunk…”

Tudta mi fog következni. A lehetõ legkisebbre húzta össze
magát és a maximumra állította a sisak fényvédõit.

A naszád lángoló roncsa ebben a pillanatban csapódott be
a bázis kivilágított kupolái közé. A folyékony fémplazmával töl-
tött Maximusok elõbb a hajócska falát szakították át, azután a
kalózok erõmûvének habbeton borítását.

A robbanásnak lent nem maradt túlélõje.
Chrisz inszektoid tüzértiszt ekkor már alighanem szolgá-

latra jelentkezett egy csendes, túlvilági bombázó fedélzetén.

Van Sten hadnagy feszes vigyázzban állt Amnos tengernagy
elõtt. Bár a mûkincsekkel telezsúfolt csarnokban félhomály
uralkodott, Van Sten az infraszemüveg segítségével tökéletesen
látott. Annyira hozzászokott, hogy eszébe sem jutott levetni,
akárcsak fekete, kopott páncélját. Az ûrhajó szûk, sötét folyo-
sóin a csata hevében rohanva közlekedõ rovarlények között
mindkettõ jó szolgálatot tett neki. A szemüvegben jól látszott a
tengernagy hõképe. A VII. Flotta ura valamilyen testmeleg italt
kortyolgatott. 

– Gratulálok, ifjú hõs. Bár az a kalóz elmenekült, de ne-
ked köszönhetõen a VII. Flotta fényes diadalt aratott. 

– Chrisz fõhadnagyot illeti a dicsõség, uram, tengernagy úr. 
– A bogár nevét napiparancsban felolvasták valamennyi

hajónkon. Egy tucatnyi világon szobrot is kap. Talán még várost
is neveznek el róla. Mond csak, fiam, milyen is a vércsoportod?

– Á RH pozitív, uram, tengernagy úr. Miért kérdi?
– Csak úgy, kíváncsiságból – Amnos nagyot kortyolt poha-

rából. – Arra gondoltam, hogy szolgálhatnál alattam is. Egy
ilyen legény a vezérhajón is jól mutat. Ha én veszlek ide, sen-
ki sem mer a peremvidéki származásod miatt piszkálni.

– Köszönöm, uram, tengernagy úr. Én inkább saját hajót
akarok. A Fullánk nemsokára kifutásra kész. Amíg Itrixixisz
kapitány rendbe jön, szívesen irányítom.

– Egy inszektoid hajót? Erre még nem volt példa! Gondo-
lod, hogy a legénység elfogad?

– Õk javasolták. A Nagykirálynõk Tanácsa nem ellenzi a
dolgot. Chrisz fõhadnagy örökösének tekintenek. Ez megtisz-
telõ rám nézve.

– Hát, jól van. Azt hiszem, kénytelen vagyok engedélyezni
a beosztásodat – a tengernagy savanyú arccal rányomta pe-
csétjét az infókockára. – Csak aztán meg ne bánd!

– Nem fogom, uram! – Dante Van Chrissten hadnagy, a
Fullánk megbízott parancsnoka feszesen tisztelgett, majd
megfordult és távozott.

Amnos még egy darabig sajnálkozva nézett utána. Kiitta
poharát, vállat vont és aktiválta a komofonját. 

– Értesítették már cerebrita partnereinket?
– Igen, uram. Jönnek, és azt üzenik, van egy egészen ked-

vezõ ajánlatuk.
Amnos elégedetten dõlt hátra. Új üzletek, új bevetések, új

fegyverek. Valamit ezekkel is tenni kell. Ha rajta múlik, akkor
az ûr még sokáig csatazajtól lesz hangos.

És szerencsére rajta múlik.

Vége
VARGA A. CSABA



G Y O R S T A L P A L Ó
A most következõ cikk egyfajta gyorstalpaló a kártyajátékhoz,
megtalálod benne a szükséges alapvetõ információkat és számos
megjegyzést, ami segíteni fog, hogy kiigazodjál a különbözõ fo-
galmak és meghatározások között.

KÁOSZ GALAKTIKA

KÁRTYAJÁTÉK

A PAKLI ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Ahhoz, hogy elkezd a játékot, szükséged lesz egy ponto-
san 45 lapból álló paklira, ez lesz a kolóniád. Mivel a já-
tékban a kolónia egyszerre reprezentálja a forrásaid egy
részét (a felhúzható lapokat) és egyben ez az „életed” is,
ezért körültekintõ módon kell összeállítanod. A kolóniád-
ba nem tehetsz ellentétes fajokat (ember – xeno, inszek-
toid – karnoplantusz, cerebrita – zarg, triciplita – ûrcápa),
tehát maximum 4 féle fajt keverhetsz össze. A késõbbiek
folyamán még visszatérek erre az igen fontos momentum-
ra, a jól megválasztott fajok egyben a stratégiád és kom-
bóid gerincét is adják. A pakliba egy féle lapból maximum
hármat rakhatsz be. Érdemes úgy összeállítani a paklidat,
hogy legalább a harmada (vagy valamivel több) ûrhajó le-
gyen, a többi lapot pedig úgy állítsd össze, hogy minden
fajtából körülbelül ugyanannyi legyen benne (fegyverzet,
legénység, bázis, esemény, megszakítás). Persze lehet et-
tõl egészen eltérõ koncepcióval is játszani, de érdemes az
elsõ játékaid során ezt az összeállítást követni, hogy biz-
tosan mûködõképes, és a játék különbözõ aspektusait is
feltáró paklit kapjál.

A LAPOK KIJÁTSZÁSA ÉS NÉHÁNY ÚJDONSÁG
A lapok creditbõl játszhatóak ki (ezt hívják creditköltség-
nek). Egy lapot csak akkor játszhatsz ki arccal felfelé az
asztalra, ha kifizetted a creditköltségét (és megfeleltél a
kártyán feltüntetett esetleges kijátszási feltételeknek),
egyébként arccal lefelé kell játékba hoznod. Ezt csak fegy-
verzetek, legénységek vagy bázisok esetében teheted
meg. Az arccal lefelé kijátszott kártyák a játékban nagysze-
rû stratégiázási lehetõséget nyújtanak, állandó bizonyta-
lanságban tartva az ellenfeledet. Viszont azt tudnod kell,
hogy a lapok csak akkor fejtik ki hatásukat, ha már kifizet-
ted õket, azaz elköltötted az ehhez szükséges mennyisé-
gû creditet. Érdekesség, hogy a lapokon fel vannak tün-
tetve a ritkasági ikonok is, így nem kell félned attól, hogy
megfelelõ lista hiányában a jól értesült kártyajátékosok ki-
használják a tudatlanságodat és elõnytelen cseréket köt-
nek veled.

LAPOK ÁLLAPOTAI
A lapoknak háromféle állapotuk van: aktív, használt és sé-
rült. Minden lap aktív, amikor játékba hozod. Használt ál-
lapotba akkor kerülhet egy lap, ha harc közben tüzelsz
egy ûrhajóddal, vagy, ha a lapon jelölve van, hogy a hatás
eléréséhez használtba kell fordítanod. Sérült állapotba
kerülhet egy lap, ha találatot kap egy ûrhajód vagy bázi-
sod, vagy ha egy adott lapon fel van tüntetve, hogy a ha-
tás eléréséhez a lapodat sérültbe kell fordítanod. A sérült
állapotot úgy jelöld, hogy fejjel lefelé fordítod a lapodat.
Minden köröd végén, a befejezõ fázisodban, az összes el-
fordított lapodat 90 fokkal vissza kell fordítanod, tehát sé-
rültbõl használtba, illetve használtból aktívba. 

LAPTÍPUSOK
Hatféle laptípus létezik, ezen belül mindegyikbõl négy-
négy altípus. Vigyázz, mert az altípusokon belül is lehet
eltérés a lapok kijátszásával kapcsolatban. Vannak olyan
altípusok, amelyekre külön szabályok vonatkoznak, ezek
az altípuson belül minden lapra érvényesek.

ÛRHAJÓ
Altípusai: felderítõ, vadászgép, cirkáló, romboló. A kü-
lönbözõ fajták egyben az ûrhajók méretére is utalnak. A
felderítõ egy helyet foglal el a hangárban, a vadászgép
kettõt, a cirkáló hármat, a romboló pedig négyet. Ha va-
lamilyen módon a befejezõ fázisodban több, mint 12 mé-
retnyi ûrhajód van, addig kell ûrhajókat a szemétbe do-
bálnod, amíg legalább 12-re nem csökken az ûrhajóid
méretösszege. Egy ûrhajóra legfeljebb annyi fegyverzet és
legénység kerülhet összesen, ahányas az ûrhajó mérete.
Az ûrhajót midig arccal felfelé kell kijátszanod, és kijátszá-
sakor egybõl ki is kell fizetned. Ha egy ûrhajó a harc fázi-
son kívül, vagy amikor a harc fázis alatt nem vesz részt a
harcban, sebzést kap, azonnal sérültbe fordul, ha nullára
csökken a páncélja, megsemmisül, azaz a szemétbe kerül.

FEGYVERZET
Altípusai: fegyver, pajzs, tárgy, rakéta. A fegyverzetet az ûr-
hajódra tudod kijátszani, arccal lefelé. A fegyverzetet, ki-
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harcban, sebzést kap, azonnal sérültbe fordul, ha nullára
csökken a páncélja, megsemmisül, azaz a szemétbe kerül.

FEGYVERZET
Altípusai: fegyver, pajzs, tárgy, rakéta. A fegyverzetet az ûr-
hajódra tudod kijátszani, arccal lefelé. A fegyverzetet, ki-
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véve a rakéta altípusút a fõ fázisodban bármikor kifizethe-
ted, harc közben viszont csak a kifizetési fázisban. A fegy-
verzet csak az ûrhajón fejti ki hatását, ugyanúgy, mintha a
fegyverzeten lévõ szöveg az ûrhajóra lenne írva. Egy ûrha-
jóra legfeljebb annyi fegyverzet és legénység kerülhet
összesen, ahányas az ûrhajó mérete. Ha megsemmisül
egy ûrhajó és van rajta fegyverzet, akkor a fegyverzet is
megsemmisül. Rakétát csak a kifizetési fázisban tudsz kifi-
zetni. A rakéta, ha már kifizetted, a leszerelési fázisban
megsemmisül.

LEGÉNYSÉG
Altípusai: kapitány, személyzet, utas, robot. A legény-

séget a kantinodba tudod kijátszani, arccal lefelé. A le-
génységet a fõ fázisodban bármikor kifizetheted, harc
közben viszont csak a kifizetési fázisban. A legénység csak
az ûrhajón fejti ki hatását, ugyanúgy, mintha a legénysé-
gen lévõ szöveg az ûrhajóra lenne írva, ez alól csak az utas
altípus a kivétel, ezt a kantinodban is használhatod. Egy
ûrhajóra legfeljebb annyi fegyverzet és legénység kerül-
het összesen, ahányas az ûrhajó mérete. Csak aktív le-
génység szállhat ûrhajóra. A legénységet csak a felszere-
lési fázisban tudod, egy a harcban résztvevõ ûrhajódra
rakni, és a leszerelési fázisban köteles vagy visszatenni a
kantinodba. A sérült és használt állapotú ûrhajón lévõ le-
génység használt állapotban, az aktív ûrhajón lévõ pedig
aktív állapotban kerül vissza a kantinba. Ha megsemmisül
egy ûrhajó, amelyen van legénység, akkor a legénység is
megsemmisül. Az utas lapot a kantinodban is használha-
tod és egy ûrhajódra is felrakhatod, de az ûrhajódon nem
fordíthatod sérültbe vagy használtba.

BÁZIS
Altípusai: kutatás, épület, bunker, csapda. A bázist a

felszínedre játszhatod ki, arccal lefelé. A kijátszott bázisok
sorrendjén nem változtathatsz, balról jobbra kell õket ki-

játszanod. A fõ fázisodban egy creditért egy fejlesztést
tehetsz egy bázisodra, de így egy bázison egy körben
maximum kettõt fejleszthetsz. Lapok hatása által vi-
szont akármennyit fejleszthetsz egy körben a bázisa-
idon. Bázist a fõ fázisodban fizethetsz ki (kivéve a csap-
dákat), de csak akkor, ha már legalább annyi fejlesztés
van rajta, amennyit a bázison a fejlesztési limit meghatá-
roz. Ha egy bázison a fejlesztési limitnél egy X-et találsz,
ez azt jelenti, hogy a bázison akármennyit fejleszthetsz,
és amikor kifizeted, a rajta lévõ fejlesztések számától fog
függni a bázis hatása. Ha már kifizetted a bázist, onnan-
tól kezdve nem elég két bombázást sebezni rajta ahhoz,
hogy megsemmisüljön, hanem annyit kell rajta sebezni,
ahányas a páncélzata. A kutatásnak kifizetéskor jön létre a
hatása, majd a szemétbe kerül. Csapdát csak a bombázási
fázisban fizethetsz ki, és csak akkor, ha sikeresen bombáz-
nak rajta legalább kettõt. Ha egy kifizetett bázis bármelyik
fázisban sebzést kap, azonnal sérültbe fordul.

ESEMÉNY
Altípusai: támadás, reagálás, erõforrás, speciális. Ese-

ményt a fõ fázisodban játszhatsz ki, kijátszáskor azonnal
létrejön hatása, ilyenkor kell kifizetned, és ezután a sze-
metedbe kerül.

MEGSZAKÍTÁS
Altípusai: kezdõ, harc, reakció, általános. A megszakí-

tás az egy olyan laptípus, amit akár az ellenfeled körében
is kijátszhatsz. Kijátszás után azonnal létrejön a hatása,
ilyenkor kell kifizetned, és ezután a szemetedbe kerül.
Megszakítást kijátszhatsz akkor is, amikor az ellenfeled
éppen cselekedni szeretne valamit, ilyenkor elõször a
megszakítás teljesül, és csak utána az ellenfeled cseleke-
dete. Ha több megszakítás kerül kijátszásra egymás után,
mindig fordított sorrendben jön létre a hatásuk, tehát a
legutolsónak kijátszott hatása teljesül legelõször, és utána

véve a rakéta altípusút a fõ fázisodban bármikor kifizethe-
ted, harc közben viszont csak a kifizetési fázisban. A fegy-
verzet csak az ûrhajón fejti ki hatását, ugyanúgy, mintha a
fegyverzeten lévõ szöveg az ûrhajóra lenne írva. Egy ûrha-
jóra legfeljebb annyi fegyverzet és legénység kerülhet
összesen, ahányas az ûrhajó mérete. Ha megsemmisül
egy ûrhajó és van rajta fegyverzet, akkor a fegyverzet is
megsemmisül. Rakétát csak a kifizetési fázisban tudsz kifi-
zetni. A rakéta, ha már kifizetted, a leszerelési fázisban
megsemmisül.

LEGÉNYSÉG
Altípusai: kapitány, személyzet, utas, robot. A legény-

séget a kantinodba tudod kijátszani, arccal lefelé. A le-
génységet a fõ fázisodban bármikor kifizetheted, harc
közben viszont csak a kifizetési fázisban. A legénység csak
az ûrhajón fejti ki hatását, ugyanúgy, mintha a legénysé-
gen lévõ szöveg az ûrhajóra lenne írva, ez alól csak az utas
altípus a kivétel, ezt a kantinodban is használhatod. Egy
ûrhajóra legfeljebb annyi fegyverzet és legénység kerül-
het összesen, ahányas az ûrhajó mérete. Csak aktív le-
génység szállhat ûrhajóra. A legénységet csak a felszerelé-
si fázisban tudod, egy a harcban résztvevõ ûrhajódra
rakni, és a leszerelési fázisban köteles vagy visszatenni a
kantinodba. A sérült és használt állapotú ûrhajón lévõ le-
génység használt állapotban, az aktív ûrhajón lévõ pedig
aktív állapotban kerül vissza a kantinba. Ha megsemmisül
egy ûrhajó, amelyen van legénység, akkor a legénység is
megsemmisül. Az utas lapot a kantinodban is használha-
tod és egy ûrhajódra is felrakhatod, de az ûrhajódon nem
fordíthatod sérültbe vagy használtba.

BÁZIS
Altípusai: kutatás, épület, bunker, csapda. A bázist a

felszínedre játszhatod ki, arccal lefelé. A kijátszott bázisok
sorrendjén nem változtathatsz, balról jobbra kell õket ki-

játszanod. A fõ fázisodban egy creditért egy fejlesztést
tehetsz egy bázisodra, de így egy bázison egy körben
maximum kettõt fejleszthetsz. Lapok hatása által vi-
szont akármennyit fejleszthetsz egy körben a bázisa-
idon. Bázist a fõ fázisodban fizethetsz ki (kivéve a csap-
dákat), de csak akkor, ha már legalább annyi fejlesztés
van rajta, amennyit a bázison a fejlesztési limit meghatá-
roz. Ha egy bázison a fejlesztési limitnél egy X-et találsz,
ez azt jelenti, hogy a bázison akármennyit fejleszthetsz,
és amikor kifizeted, a rajta lévõ fejlesztések számától fog
függni a bázis hatása. Ha már kifizetted a bázist, onnan-
tól kezdve nem elég két bombázást sebezni rajta ahhoz,
hogy megsemmisüljön, hanem annyit kell rajta sebezni,
ahányas a páncélzata. A kutatásnak kifizetéskor jön létre
a hatása, majd a szemétbe kerül. Csapdát csak a bombá-
zási fázisban fizethetsz ki, és csak akkor, ha sikeresen
bombáznak rajta legalább kettõt. Ha egy kifizetett bázis
bármelyik fázisban sebzést kap, azonnal sérültbe fordul.

ESEMÉNY
Altípusai: támadás, reagálás, erõforrás, speciális. Ese-

ményt a fõ fázisodban játszhatsz ki, kijátszáskor azonnal
létrejön hatása, ilyenkor kell kifizetned, és ezután a sze-
metedbe kerül.

MEGSZAKÍTÁS
Altípusai: kezdõ, harc, reakció, általános. A megszakí-

tás az egy olyan laptípus, amit akár az ellenfeled körében
is kijátszhatsz. Kijátszás után azonnal létrejön a hatása,
ilyenkor kell kifizetned, és ezután a szemetedbe kerül.
Megszakítást kijátszhatsz akkor is, amikor az ellenfeled
éppen cselekedni szeretne valamit, ilyenkor elõször a
megszakítás teljesül, és csak utána az ellenfeled cseleke-
dete. Ha több megszakítás kerül kijátszásra egymás után,
mindig fordított sorrendben jön létre a hatásuk, tehát a
legutolsónak kijátszott hatása teljesül legelõször, és utána
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jön visszafele a többi. Vigyázat, a megszakítások kifizeté-
sének sorrendje viszont nem fordított sorrendben törté-
nik! Ha több megszakítást játszol ki, miközben az ellenfe-
led nem cselekszik, te döntheted el a létrejövetel
sorrendjét. A lapok képességei és a bázisok, fegyverzetek
illetve legénységek kifizetései is megszakításnak számíta-
nak. Kezdõ megszakítást csak a kezdõ fázisban játszhatsz
ki. Harc megszakítást csak a harc fázisban játszhatsz ki.
Reakció megszakítást bármikor kijátszhatsz. Általános
megszakítást csak a fõ fázisban játszhatsz ki.

FAJOK
A Káosz Galaktika az örök ellentétek univerzuma, így a
paklid szerkezetét is ez fogja meghatározni. Nem lehet
két ellentétes fajú lap a paklidban, tehát egyszerre maxi-
mum 4 féle fajú lapot tudsz használni. A galaktika sokmil-
lió lakható világa között szép számmal fordulnak elõ
mind egzotikus, érdekes planéták, mind félelmetes és ba-
rátságtalan civilizációk. Világai sokrétûek, társadalmi, kul-
turális és etnológiai szempontok szerint is tagolhatóak.
Bár a sokmilliárd kultúra között nem egy furcsaság szám-
ba menõ fajjal és civilizációval találkozhatunk, a galaktika
politikai és társadalmi életében nyolc, birodalmi mércé-
vel is civilizált faj dominál.

Ember «•» Xeno
Inszektoid «•» Karnoplantusz

Cerebrita «•» Zarg
Triciplita «•» Ûrcápa

A választott stratégia szempontjából lényeges körül-
mény, hogy pakli összeállításkor milyen fajokat teszel a
kolóniádba. Ez azért is lehet meghatározó, mert minden
faj támogat bizonyos lapkoncepciót. 

EMBER
Az ember fajhoz különösen sok kombinációs képesség

tartozik, de meglehetõsen gyengék a legénységi tagok te-
rén. Magyarán, ha valaki legénységi tagokra akar paklit
építeni, az jobb, ha kihagyja az ember fajú lapokat a koló-
niából, és helyette mondjuk a xenókat választja. Ettõl elte-
kintve, az ember lapok ismerve, hogy általában véve min-
den laptípusban megállják a helyüket. Ellentétes faj: xeno.

XENO
A xenók erõssége a legénységi tagok. Tesztelés alatt is

kedvenc legénységi lapom egy xeno volt, Solovan Ali (és
az ultraritka legénységi tag is xeno). Ellentétes faj: ember.

INSZEKTOID:
Az inszektoidok fiziológiájuknál fogva szorgosságuk-

ról híresek, így talán nem meglepõ, hogy kiválóak bázisok
építésében. A játékban található legjobb bázisok az in-
szektoidok nevéhez kapcsolódnak. Preferált lapjaim vol-
tak az Inszektoid munkaproject, vagy az Erõpajzs, de em-
líthetném az összes olyan bázist, ami nagyban
megkönnyíti a többi bázis felépítését és megvédését. Már-

pedig ha egyszer felépülnek a bázisok... Az inszektoidok
hátránya viszont, hogy creditben nem túl erõsek. Ellenté-
tes faj: karnoplantusz.

KARNOPLANTUSZ
A karnoplantuszok pénzügyi tálentumok, a galaktika

legjobb kereskedõi. Náluk mindig halmokban áll a credit.
Nagyszerû credittermelõ lapjaik vannak! Kiváló kombó
egy erõs haderõ összeállítása, melynek kihozatalát karno
lapokkal támogatjuk, de ugyanez mondható el szintén
bármely stratégiára, melyet a credittermelõ lapok támo-
gatnak. Sajnos a bázisaiknál már nem ugyanez a helyzet.
Ellentétes faj: inszektoid.

TRICIPLITA
A tricipliták technikai zsenik. A galaktikában a leg-

nagyszerûbb fegyverzetek az õ nevükhöz fûzõdnek. A
Kraptun célkövetõ rakéta és a Trox MLF pajzs mind olyan
lapok, amivel akár az egész harc menete megfordítható.
Az ûrhajók viszont nem igazán az erõsségük. Ellentétes
faj: ûrcápa.

ÛRCÁPA
Az ûrcápák az ûr legnagyszerûbb vadászai. Irányításuk

alatt az ûrhajók halálos fenyegetést jelentenek. Nagyszerû
ûrhajó lapjaik vannak (elég ha csak a Hullámráját, a Qu-
een-t, vagy a Massage Club-ot említem). Az ultraritka ûr-
hajó is ûrcápa fajú). A fegyverzetekben nem túl erõsek. El-
lentétes faj: triciplita.

CEREBRITA
A cerebriták lapjai adják az eseménylapok gerincét.

Aki ezzel akar kombinálni, annak valószínûleg kihagyha-
tatlanok lesznek a cerebrita események. A Fekete lyuk és
az Esélyegyenlõség nem várt kellemetlenségeket okozhat
az ellenfélnek. Hátrányok: A Birodalmi gépezet lomha és
nehézkés, váratlan fordulatokra képtelen. A megszakítá-
sok az igazi hátrányai a cerebritáknak. Ellentétes faj: zarg.

ZARG
Elõnyök: A zargokra a káosz, az értelmetlen pusztítás

a legjellemzõbb, megszakításokra, meglepetésekre lehet
tõlük számítani. A Meglepõ fordulat címû lap neve talán
elég sokat elárul errõl a fajról. Hátrányok: Viszonylag
gyenge eseménylapok. Ellentétes faj: cerebriták.

A HIÁNYZÓ LAPOK
A mezonok az alapkiadásból kimaradtak. Ezek, és a

klánlapok majd a kiegészítõktõl kezdõen jelennek meg,
illetve kapnak igazi értelmet. Egyes lapokon a kártya faja
alatt egy-egy klán nevét olvashatod. A klán lapok egymást
erõsítik, segítik, általában együtt érdemes használni õket
ahhoz, hogy igazán hatékonyak legyenek. Önmagában a
klánoknak nincs jelentõsége, csak egy név, amire más la-
pok hivatkozhatnak, de sajnos az alapkiadásban még nem

jön visszafele a többi. Vigyázat, a megszakítások kifizeté-
sének sorrendje viszont nem fordított sorrendben törté-
nik! Ha több megszakítást játszol ki, miközben az ellenfe-
led nem cselekszik, te döntheted el a létrejövetel
sorrendjét. A lapok képességei és a bázisok, fegyverzetek
illetve legénységek kifizetései is megszakításnak számíta-
nak. Kezdõ megszakítást csak a kezdõ fázisban játszhatsz
ki. Harc megszakítást csak a harc fázisban játszhatsz ki.
Reakció megszakítást bármikor kijátszhatsz. Általános
megszakítást csak a fõ fázisban játszhatsz ki.

FAJOK
A Káosz Galaktika az örök ellentétek univerzuma, így a
paklid szerkezetét is ez fogja meghatározni. Nem lehet
két ellentétes fajú lap a paklidban, tehát egyszerre maxi-
mum 4 féle fajú lapot tudsz használni. A galaktika sokmil-
lió lakható világa között szép számmal fordulnak elõ
mind egzotikus, érdekes planéták, mind félelmetes és ba-
rátságtalan civilizációk. Világai sokrétûek, társadalmi, kul-
turális és etnológiai szempontok szerint is tagolhatóak.
Bár a sokmilliárd kultúra között nem egy furcsaság szám-
ba menõ fajjal és civilizációval találkozhatunk, a galaktika
politikai és társadalmi életében nyolc, birodalmi mércé-
vel is civilizált faj dominál.

Ember «•» Xeno
Inszektoid «•» Karnoplantusz

Cerebrita «•» Zarg
Triciplita «•» Ûrcápa

A választott stratégia szempontjából lényeges körül-
mény, hogy pakli összeállításkor milyen fajokat teszel a
kolóniádba. Ez azért is lehet meghatározó, mert minden
faj támogat bizonyos lapkoncepciót. 

EMBER
Az ember fajhoz különösen sok kombinációs képesség

tartozik, de meglehetõsen gyengék a legénységi tagok te-
rén. Magyarán, ha valaki legénységi tagokra akar paklit
építeni, az jobb, ha kihagyja az ember fajú lapokat a koló-
niából, és helyette mondjuk a xenókat választja. Ettõl elte-
kintve, az ember lapok ismerve, hogy általában véve min-
den laptípusban megállják a helyüket. Ellentétes faj: xeno.
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A xenók erõssége a legénységi tagok. Tesztelés alatt is

kedvenc legénységi lapom egy xeno volt, Solovan Ali (és
az ultraritka legénységi tag is xeno). Ellentétes faj: ember.

INSZEKTOID:
Az inszektoidok fiziológiájuknál fogva szorgosságuk-

ról híresek, így talán nem meglepõ, hogy kiválóak bázisok
építésében. A játékban található legjobb bázisok az in-
szektoidok nevéhez kapcsolódnak. Preferált lapjaim vol-
tak az Inszektoid munkaproject, vagy az Erõpajzs, de em-
líthetném az összes olyan bázist, ami nagyban
megkönnyíti a többi bázis felépítését és megvédését. Már-

pedig ha egyszer felépülnek a bázisok... Az inszektoidok
hátránya viszont, hogy creditben nem túl erõsek. Ellenté-
tes faj: karnoplantusz.

KARNOPLANTUSZ
A karnoplantuszok pénzügyi tálentumok, a galaktika

legjobb kereskedõi. Náluk mindig halmokban áll a credit.
Nagyszerû credittermelõ lapjaik vannak! Kiváló kombó
egy erõs haderõ összeállítása, melynek kihozatalát karno
lapokkal támogatjuk, de ugyanez mondható el szintén
bármely stratégiára, melyet a credittermelõ lapok támo-
gatnak. Sajnos a bázisaiknál már nem ugyanez a helyzet.
Ellentétes faj: inszektoid.

TRICIPLITA
A tricipliták technikai zsenik. A galaktikában a leg-

nagyszerûbb fegyverzetek az õ nevükhöz fûzõdnek. A
Kraptun célkövetõ rakéta és a Trox MLF pajzs mind olyan
lapok, amivel akár az egész harc menete megfordítható.
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hajó is ûrcápa fajú). A fegyverzetekben nem túl erõsek. El-
lentétes faj: triciplita.
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A cerebriták lapjai adják az eseménylapok gerincét.

Aki ezzel akar kombinálni, annak valószínûleg kihagyha-
tatlanok lesznek a cerebrita események. A Fekete lyuk és
az Esélyegyenlõség nem várt kellemetlenségeket okozhat
az ellenfélnek. Hátrányok: A Birodalmi gépezet lomha és
nehézkés, váratlan fordulatokra képtelen. A megszakítá-
sok az igazi hátrányai a cerebritáknak. Ellentétes faj: zarg.

ZARG
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gyenge eseménylapok. Ellentétes faj: cerebriták.

A HIÁNYZÓ LAPOK
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jelentek meg ilyen kártyák, így csak az elsõ kiegészítõtõl
kezdõdõen használhatod eredményesen õket. 

A JÁTÉK MENETE
A játék körökre és azon belül fázisokra van osztva.

1. KEZDÕ FÁZIS:
Minden kör a kezdõ fázissal kezdõdik. A kezdõ fázis

legelején kapsz 5 creditet (a játék elején még keveseb-
bet). Ezután lehet kezdõ megszakítás lapokat kijátszani.

2. FÕ FÁZIS:
Egy körben többször is támadhatsz, a fõ fázis az eset-

leges harc fázisok után is tovább folytatódik, ezért mindig
jelöld, hány credited van. A fõ fázisodban bármikor kifi-
zethetsz bázisokat (kivéve a csapdákat), de csak akkor, ha
már legalább annyi fejlesztés van rajta, amennyit a lapon
a fejlesztési limit meghatároz. Bármikor kifizethetsz le-
génységet és fegyverzetet is (kivéve rakéta lapot). A bázi-
sok, legénységek és fegyverzetek kifizetése megszakítás-
nak számít. A fõ fázisodban a következõ dolgokat teheted:

0 CREDIT – Egy bázis, legénység vagy fegyverzet kijátszása.
0 CREDIT – Támadás kezdeményezése és a támadás cél-

pontjának kijelölése. Célpont lehet: kolónia, központ,
egy legénység vagy egy bázis.

0 CREDIT – Vegyél le összesen két fejlesztést a bázisaidról
és kapsz egy creditet.

X CREDIT – Egy esemény, megszakítás vagy ûrhajó kiját-
szása, ez annyi creditedbe fog kerülni, amennyi a lap
creditköltsége.

X CREDIT – Egy már kijátszott bázis legénység vagy fegy-
verzet kifizetése, ez annyi creditedbe fog kerülni,
amennyi a lap creditköltsége.

1 CREDIT – Rakj egy fejlesztést az egyik bázisodra. Egy bá-
zison egy körben maximum kettõt fejleszthetsz így.

1 CREDIT – Húzz egy lapot.
2 CREDIT – Válassz ki egy lapot a kolóniád legfelsõ öt lap-

jából és vedd a központodba, majd keverj, az ellenfe-
led pedig emelje el a kolóniádat.

2 CREDIT – Húzd fel a pusztulatod legalsó lapját. Csak
akkor használhatod, ha a kolóniád már csak öt vagy
kevesebb lapból áll.

3. HARC FÁZIS:
Miután kijelölted a támadás célpontját (kolónia, köz-

pont, egy legénység vagy egy bázis), az ellenfeled és te is
még játszhattok ki általános megszakításokat és használ-
hattok speciális lapképességeket, de ezután már csak harc
vagy reakció megszakításokat lehet kijátszani. Vigyázat, a
játék elsõ körében a kezdõ játékos még nem kezdemé-
nyezhet támadást! A harc fázis fázisai:

1. – Felszerelési fázis:
A. A támadó játékos kijelöli azokat az aktív ûrhajóit, amik-

kel támadni akar.
B. A támadó felrakhatja a kantinjából a kiválasztott, aktív

legénységeit a harcban résztvevõ ûrhajóira. Vigyázz, egy
ûrhajón legfeljebb annyi fegyverzet és legénység lehet
összesen, ahányas az ûrhajó mérete!

C. A védõ játékos eldönti, akarja-e védeni a támadást, és
ha igen, melyik aktív ûrhajóival. Ha a védõ játékos nem
jelöl ki védõ ûrhajókat, akkor a kifizetési fázis után egy-
bõl a bombázási fázis következik, ilyenkor nincs tüzelé-
si fázis.

D. A védõ felrakhatja a kantinjából a kiválasztott, aktív le-
génységeit a harcban résztvevõ ûrhajóira. Vigyázz, egy
ûrhajón legfeljebb annyi fegyverzet és legénység lehet
összesen, ahányas az ûrhajó mérete.

2. – Kifizetési fázis:
A. A támadó kifizetheti a harcban részt vevõ ûrhajóin lévõ

még kifizetetlen legénységeit és fegyverzeteit. Mindent,
amit ki akar fizetni, most kell kifizetnie, mert erre ké-
sõbb már nincs lehetõsége. A kifizetések tehát nem fel-
váltva történnek, elõször a támadó fizet ki mindent,
amit akar, majd a védõ.

B. A védõ kifizetheti a harcban részt vevõ ûrhajóin lévõ
még kifizetetlen legénységeit és fegyverzeteit. Mindent,
amit ki akar fizetni, most kell kifizetnie, mert erre ké-
sõbb már nincs lehetõsége. A kifizetések tehát nem fel-
váltva történnek, elõször a támadó fizet ki mindent,
amit akar, majd a védõ.

C. Egy azon pillanatban, teljesen egyszerre teljesülnek a
kifizetett rakéták és a kifizetési fázis végén teljesülõ la-
pok hatásai.

3. – Tüzelési fázis:
A. A legmagasabb sebességû aktív ûrhajó eldönti, hogy ki-

re akar tüzelni, vagy használja-e valamilyen képességét.
Azonos sebességû ûrhajóknál a támadó számít gyor-
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sabbnak. Ha több olyan ûrhajód is van, amelyiknek ma-
gasabb a sebessége, mint az ellenfelednek, akkor te
döntöd el, hogy milyen sorrendben tüzeljenek, tehát
nem kötelezõ a legmagasabb sebességû ûrhajóddal kez-
dened a tüzelést. Passzolhatsz is, ha akarsz, ilyenkor az
ellenfeled soron következõ ûrhajója tüzelhet, majd me-
gint a passzolt ûrhajód következik.

B. A célba vett ûrhajó eldönti, hogy akar-e visszalõni vagy
használni valamilyen képességét. Csak aktív ûrhajó tud
visszalõni.

C. A célba vett ûrhajó annyi páncélzatot veszít, amennyi a
tüzelõ ûrhajó tûzereje, és, ha a célba vett ûrhajó vissza-
lõtt, a tüzelõ is veszít annyi páncélzatot, ahányas a cél-
ba vett ûrhajó tûzereje. A sebzések kiosztása elõtt még
lehet harc és reakció megszakításokat kijátszani. Ezután
a tüzelõ ûrhajó használtba fordul, ha a célba vett ûrha-
jó visszalõtt, akkor az is használtba fordul, ha nem lõtt
vissza, akkor aktív marad. Végül, ha valamelyik ûrhajó-
nak a sebzések kiosztása után nullára csökken a páncél-
zata, a szemétbe kerül.

D. A következõ legmagasabb sebességû ûrhajó követke-
zik. Lásd az A. pontot. 

E. Ha mind a két játékos jelzi, hogy már nem akar cseleked-
ni, azok az ûrhajók, amelyek legalább egy találatot kaptak
sérültbe fordulnak, ezután jöhet a bombázási fázis.

4. – Bombázási fázis:
A. A támadó játékos a megmaradt aktív ûrhajóival bom-

bázhatja a harc elején kijelölt célpontot. Ehhez ki kell
jelölnie a bombázó ûrhajókat, amik teljesen egyszerre
bombáznak, bombázásukat nem lehet szétosztani, bom-
bázásaik összegét hívjuk összbombázásnak.

B. Ha a célpont a kolónia volt, a védõnek annyi lapot kell
dobnia egyesével a kolóniája tetejérõl a pusztulatába,
ahányas a bombázó ûrhajók összbombázása.

C. Ha a központ volt támadva, a védõ mindenféleképp
csak egy lapot fog dobni a központjából a pusztulatába,

amit õ választhat ki, de ehhez is legalább kettes össz-
bombázása kell, hogy legyen a bombázó ûrhajóknak,
különben nem történik semmi.
D. Ha egy legénység volt célpontnak kijelölve, akkor az
megsemmisül és attól függõen, hogy ki volt-e fizetve,
vagy a pusztulatba vagy a szemétbe kerül, de ehhez leg-
alább kettes összbombázása kell, hogy legyen a bombá-
zó ûrhajóknak, különben nem történik semmi. Elkép-
zelhetõ és szabályos az is, ha a védõ felrakja a támadás
célpontjának kijelölt legénységét az egyik ûrhajójára és
mivel a legénységek csak a leszerelési fázisban, a bom-
bázási fázis után kerülnek le az ûrhajókról, a támadó
nem fog tudni bombázni.

E. Ha egy bázis volt a támadás célpontja és nem volt kifi-
zetve, akkor megsemmisül és a pusztulatba kerül,
amennyiben legalább kettes a bombázó ûrhajók össz-
bombázása, különben nem történik semmi. Ilyenkor le-
het csapdát is kifizetni, de szintén csak akkor ha legalább
kettes a bombázó ûrhajók összbombázása. Ha a bázis ki
volt fizetve, csak akkor semmisül meg, ha legalább annyi
a bombázó ûrhajók összbombázása, amennyi a páncél-
zata, ekkor a szemétbe kerül. Ha a bombázó ûrhajók
nem tudnak annyit bombázni rajta amennyi a páncélza-
ta, akkor annyi páncélzatot veszít amennyi az összbom-
bázásuk, és ha ez legalább egy, akkor sérültbe is fordul.

F. A bombázási fázis végén az összes bombázónak kijelölt
ûrhajó használtba fordul.

5. – Leszerelési fázis:
A. A sérült és használt állapotú ûrhajókon lévõ legénysé-

gek használt állapotban, az aktív ûrhajókon lévõk pedig
aktív állapotban visszakerülnek a kantinba, ha ki voltak
fizetve, akkor kifizetetten, ha nem, akkor kifizetetlenül.

B. A fegyverzetek is kifizetve maradnak, ha kifizették õket,
a kifizetett rakéták pedig a szemétbe kerülnek.

4. BEFEJEZÕ FÁZIS:
Ha az ellenfelednek nincs lap a kolóniájában, meg-

nyerted a játékot. Ha több mint 5 lapod van a központod-
ban, akkor addig kell lapokat a pusztulatodba dobnod,
amíg 5 lapod nem marad. Ha 12-nél több az összértéke a
hangárban lévõ ûrhajóid méretének, akkor addig kell ûr-
hajókat a szemétbe dobnod, amíg legalább 12-re nem
csökken a méreteik összege. Ha több mint 20 credited
van, akkor ez automatikusan 20-ra csökken. Minden játék-
ban lévõ ûrhajó és bázis visszakapja a teljes páncélzatát. Az
asztalon lévõ használt (90 fokkal jobbra elfordított) illetve
sérült (180 fokkal elfordított) helyzetben lévõ lapjaid 90
fokot visszafordulnak, azaz sérültbõl használtba, használt-
ból aktívba. Az ellenfeled köre következik, ezt jelezd neki.

A VERSENYEKRÕL
A Káosz Galaktika kártyajátékban sikerült szinte teljesen
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volt fizetve, csak akkor semmisül meg, ha legalább annyi
a bombázó ûrhajók összbombázása, amennyi a páncél-
zata, ekkor a szemétbe kerül. Ha a bombázó ûrhajók
nem tudnak annyit bombázni rajta amennyi a páncélza-
ta, akkor annyi páncélzatot veszít amennyi az összbom-
bázásuk, és ha ez legalább egy, akkor sérültbe is fordul.

F. A bombázási fázis végén az összes bombázónak kijelölt
ûrhajó használtba fordul.

5. – Leszerelési fázis:
A. A sérült és használt állapotú ûrhajókon lévõ legénysé-

gek használt állapotban, az aktív ûrhajókon lévõk pedig
aktív állapotban visszakerülnek a kantinba, ha ki voltak
fizetve, akkor kifizetetten, ha nem, akkor kifizetetlenül.

B. A fegyverzetek is kifizetve maradnak, ha kifizették õket,
a kifizetett rakéták pedig a szemétbe kerülnek.

4. BEFEJEZÕ FÁZIS:
Ha az ellenfelednek nincs lap a kolóniájában, meg-

nyerted a játékot. Ha több mint 5 lapod van a központod-
ban, akkor addig kell lapokat a pusztulatodba dobnod,
amíg 5 lapod nem marad. Ha 12-nél több az összértéke a
hangárban lévõ ûrhajóid méretének, akkor addig kell ûr-
hajókat a szemétbe dobnod, amíg legalább 12-re nem
csökken a méreteik összege. Ha több mint 20 credited
van, akkor ez automatikusan 20-ra csökken. Minden játék-
ban lévõ ûrhajó és bázis visszakapja a teljes páncélzatát. Az
asztalon lévõ használt (90 fokkal jobbra elfordított) illetve
sérült (180 fokkal elfordított) helyzetben lévõ lapjaid 90
fokot visszafordulnak, azaz sérültbõl használtba, használt-
ból aktívba. Az ellenfeled köre következik, ezt jelezd neki.

A VERSENYEKRÕL
A Káosz Galaktika kártyajátékban sikerült szinte teljesen
kizárni a véletlenszerûséget és a harcrendszer is úgy lett
megalkotva, hogy mindig a legoptimálisabban összeállí-
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tott paklival legjobban játszó játékos tud nyerni. Azért is
terveztük ezt így, mivel már az alapok lerakásánál elhatá-
roztuk, hogy nagyon jól szervezett és díjazott versenyek-
kel fogjuk megörvendeztetni a játékosokat. A versenysza-
bályokat részletesen megtalálod már a szabálykönyvben
is, most csak egy kis ízelítõ a hivatalos versenyekrõl...

Elõször is minden verseny fix helyen, a Láng Mûvelõ-
dési Központban, a TF és KG találkozók törzshelyén lesz
tartva, a nevezési díj egységesen 500 Forint lesz. A verse-
nyek mindig vasárnaponként 9.30-kor kezdõdnek majd. A
díjazás pedig egészen fantasztikus lesz! Az elsõ verseny
december 19-én lesz, ez még csak egy próba verseny, de
a díjazás már itt is nagyon magas, várhatóan 30-40 pakli
lesz kiosztva az elsõ négy helyezett között, plusz csak ver-
senyen nyerhetõ ultra ritka lapok! Aztán az új évezred
fogja meghozni az igazi nyereményesõt, rögtön január
elején, egész pontosan január 9-én rendezünk egy egé-
szen nagyszabású versenyt, ahol az I. helyezett kereken
100 000 forintot vihet majd haza! Természetesen a máso-
dik, harmadik és negyedik helyezettrõl sem fogunk meg-
feledkezni... A Káosz Galaktika Kártyajáték versenyeinek
minden alkalommal nagy támogatottsága lesz, és pont
emiatt a versenyek pontos idõpontjai már a szabálykönyv-
ben elõre meg lesznek hirdetve. Mivel az indulók száma
korlátozott, ezért a versenyekre elõre nevezni lehet sze-
mélyesen a Magic Shopban (Bp. 1052, Párizsi utca 1. Ter-

ra Center üzletközpont, Tel.: 266-02-12/131. mellék). A
versenyekre egyébként nemcsak versenyzõket, hanem
gyûjtõket és cserélgetõket is várunk, hiszen a versennyel
párhuzamosan kártyavásárlásra és cserélgetésre is lehetõ-
ségük lesz, nekik a belépés ingyenes. Mindenkit várunk
szeretettel versenyeinken!

A következõ számban egy példajátékot fogunk lekö-
zölni, amit akkor a már megjelent pakliddal fogsz tudni
kipróbálni.
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VERSENY IDÕPONTOK:
december 19. • január 9. • február 6. • március 5.
április 9. • május 07. • június 11.
Mindig vasárnaponként. Nevezés: 9:30-tól.

CÍM:
Láng Mûvelõdési Központ, I. emeleti galériája.
Budapest, XIII.ker. Rozsnyai u. 3. 
(TF és KG találkozók törzshelye)

NEVEZÉSI DÍJ: 500 FT
EGYÉB KÉRDÉSEK:

Szücsy Dániel
1364 Budapest, Pf. 360
gamecenter@elender.hu
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PÉNZDÍJAS KÁOSZ GALAKTIKA KÁRTYA VERSENY
Január 9-én az évezred elsõ idénykezdõ Káosz Galaktika
Kártyajáték versenyen szeretettel várunk minden kezdõt és
profit, ahol az I. helyezett nyereménye kereken 100 000 Forint
lesz! A második, harmadik és negyedik helyezettek is értékes
nyereményekben részesülnek!

NEVEZÉSI DÍJ: 500 Forint
IDÕPONT: 2000. január 9., vasárnap 9.30
HELY: Láng Mûvelõdési Központ, I. emeleti galériája.

Budapest, XIII. ker. Rozsnyai utca 3. 
(TF és KG találkozók törzshelye)

A helyszínen KG lapok és paklik 
széles választékban kaphatók.

A nevezõk száma korlátozott, ezért nevezésedet elõre is
leadhatod, személyesen a Magic Shopban 
(Bp. 1052, Párizsi u. 1. Terra Center üzletközpont,
Tel.: 266-02-12/131. mellék).
Egyéb információk is ugyanitt.

Az elsõ díj: 

100 000 Ft
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Elõször is kell egy jó nagy rakás szerencse. Ha te egy sze-
rencsétlen ember vagy, soha semmi nem úgy sikeredik,
mint ahogyan szeretnéd, akkor már ne is olvass tovább...
A szerencse egy nagyon nehezen fejleszthetõ tulajdonság,
de e nélkül nem fogsz boldogulni a versenyek ezrein
edzõdött profi mezõnyben. Nyilván te is tudod, hogy sok-
szor múlik azon egy meccs, hogy ki, mikor, mit húz. Ez
persze nem a véletlenen múlik, a szerencse szól bele a
dolgokba. De ezenkívül persze még nagyon sok – kevés-
bé nyilvánvaló – dolog is múlik a szerencsén.

Másodszor szükséged lesz rá, hogy tudjál aktívan fi-
gyelni a meccseken minden apróságra. Ez nem baráti
mérkõzés, itt mindenki minden áron nyerni akar. Nem
fog az ellenfeled figyelmeztetni semmire, neked kell min-
dent észrevenned.

Harmadszor pedig fontos, hogy te is legyél kímélet-
len. Ha az ellenfeled hibázik, használd ki a lehetõséget. Õ
is ugyanezt tenné a helyedben.

Na hát akkor lássuk részletesebben:

A SZERENCSE
Nyilvánvaló, hogy amíg a fizikai sportokban fõleg az erõ
és az ügyesség számít, addig a kártyában az ész és a sze-
rencse. A szerencse és a fizikai erõ között mindössze
annyi a különbség, hogy amíg szinte bárkibõl lehet némi
munka árán erõs ember, addig a szerencse nem – vagy
csak hatalmas nehézségek árán – fejleszthetõ. Ha Sheran,
Leah vagy Tharr eléggé szimpatikus istenek számodra, ak-
kor buzgó imádságokkal elérhetsz némi szerencse növe-
kedést, de alapvetõen ez egy veleszületett tulajdonság.

A szerencsét persze lehet különféle mágikus erejûnek
tulajdonított tárgyakkal is növelni. Mindenki tudja, hogy

a négylevelû lóhere vagy a lópatkó mindenkinek szeren-
csét hoz. Persze az igazi növekedést nem ezekkel az el-
csépelt cuccokkal tudjuk elérni, szükség van egyedi ötle-
tekre. A Plüsstehén, Songokus kártyalap vagy a fából
faragott malac az, ami igazán hathat. (Ez utóbbi +6 sze-
rencsét ad, ami jelentõs mennyiség például a lópatkó
+1-éhez képest.)

MEGJEGYZÉS: A szerencsét nem csak növelni, ha-
nem csökkenteni is lehet. Ha fekete macska megy át elõt-
ted az úton, bal lábbal kelsz fel stb., akkor elég rossz esé-
lyekkel vághatsz neki a versenynek. De ezt a dolgot az
ellenfél kárára is ki tudod használni. Például ha az épület
bejárata elé (ahol a verseny lesz) felállítasz egy létrát,
megvárod amíg minden ellenfeled belép a létra alatt (-2
szerencse a részükre), majd a kezdés elõtt pár perccel a
létrát eltávolítod és te úgy érkezel akkor MINDEN ellenfe-
led rosszabb esélyekkel indul nálad. Ez összesen pl. 40
versenyzõ esetén már -80 szerencsét jelent a részükre.

És, hogy mi minden függ a szerencsétõl? Például van
egy erõs controll paklid, amiben 37 lényirtást használsz.
A versenyen a 70 indulóból 63 hordával, sok lénnyel ját-
szik. Õket könnyedén meg tudnád verni. De ha nincs sze-
rencséd, akkor a maradék 7 emberrel fognak összesorsol-
ni, akik mind lény nélküli paklival játszanak és simán
bedarálnak téged. Arról, hogy magas szerencsével mindig
olyan lapot húzol, amire szükséged van, már volt szó. Azt,
hogy ki kezd, kockadobással döntik el a játékosok.
Nyilvánvaló, hogy a kezdõnek van némi elõnye. Játék köz-
ben is elõfordul, hogy egy lap kockavetést kíván, és hát a
kockadobás is a szerencsén múlik. Hát akkor a szerencse
kérdését szerintem ki is veséztük, azt hiszem mindenki
látja, hogy ez egy alapvetõen fontos dolog.

HOGHOGYYAN KÉSZÜLJÜNK FEL EGAN KÉSZÜLJÜNK FEL EGY VERSENYRE....Y VERSENYRE....
A mostani kombók rovat kicsit rendhagyó lesz, hiszen nem egy jól mûködõ verseny-
pakli leírását osztom meg veletek, (ilyenbõl már úgyis volt elég) hanem arról beszé-
lek, hogyan lehettek eredményes versenyjátékosok. Persze ahhoz, hogy megnyerj egy
versenyt, kell egy jól mûködõ, végsõkig kioptimalizált pakli és jó játéktudás is, de még
nagyon sok más dolog szükségeltetik hozzá... Medveölõ Iván hiába az északi sztyep-
pék legerõsebb embere, ha elmegy egy profi boxmérkõzésre és a nagy fényárban, hang-
zavarban, boxkesztyû nélkül, a szabályok be nem tartásával verekszik, ráadásul a
zárt, sík és kicsi szorítóban nem tudja kihasználni a terep elõnyeit stb., akkor bizony
õ fog veszteni, hiába ütné le otthonában a kocsmában egyetlen ütéssel az ellenfelét.
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FIGYELEM
Rettentõen sok múlhat azon, hogy észreveszel-e ke-
vésbé nyilvánvaló dolgokat. Persze, például a Plane-
táris õrdémont senki nem azért használja, mert látja
a láthatatlant, sõt ezt legtöbben észre sem veszik. Ha
azonban az õrposztodban van egy õrdémon, az el-
lenfél mégis folyamatosan egy Gyíkemberrel ütöget
téged láthatatlanul, akkor a figyelmetlenséged miatt
fogsz veszteni!

Itt kell megemlítenem azt a sajnálatos tényt, hogy
a versenyjátékosok elég jelentõs hányada csal az ÉP,
VP számlálásnál. Bizony-bizony... nem elég a saját dol-
gaidra figyelned, még az ellenfél kezét is egyfolytában
nézned kell, nem forgatja-e éppen a VP kockát eggyel
arrébb. Néha a meccs sorsa múlik egyetlen varázspon-
ton, szóval itt is nagyon résen kell lenned. A dolog
fordítottja ebben az esetben nem igaz! Te SOHA ne
csalj a jelölésekkel. Valakinek elõbb utóbb úgyis fel fog
tûnni, és akkor aztán mindenkinek meg lesz rólad a véle-
ménye. Ennyit nem ér meg az egész.

KIMÉLETLENSÉG
Ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények, van aki
szerint nem szép dolog, de azért a versenyzõk kb. 95%-a
mégis kíméletlen az ellenfelével szemben. Hogy ez mit is
jelent? Nos, hát azt, hogy ha ellenfelünk hibázik de õ ma-
ga rájön erre és megkér, hogy „jajj...izé...hagy csináljam
már vissza légyszi...” akkor mi tudjuk a szemébe mondani,
hogy „NEM”. Persze itt sem arról van szó, hogy ha ellenfe-
lünk a 9 éves Pistike, aki elõször jár versenyen, akkor hasz-
náljuk ki a hibáit. Ebben az esetben én úgy gondolom,
hogy ez egy elég tisztességtelen dolog lenne. Ez az eszköz
a rutinos játékosokkal szemben kell. (Pistikét e nélkül is
könnyedén meg kell tudnunk verni.) A könnyebb érthetõ-
ség kedvéért nézzünk egy példát:

Nincs lényem játékban, ellenfelemnek van egy Trollfá-
ja. Az én köröm van, Járványt rakok a trollfára, majd mivel
tudom, hogy a következõ körben a Trollfa meghal, így sza-
bad lesz az õrposzt, lehozok egy Piromenyétet. Igen ám, de
ekkor kapcsol az agyam, rájövök, hogy hoppá, ezt elszúr-
tam, hiszen az ellenfelem körében a Járvány át fog kerülni
a Piromenyétemre (tulajdonképpen a halálba küldtem sze-
gény menyétet), ezért megkérem az ellenfelemet, hogy jajj,
bocs, ezt a Piromenyétet inkább mégsem hozom le, jó? Er-
re galád ellenfelem azt fogja mondani, hogy DE, már kiját-
szottad barátom, elrontottad a dolgot, akkor viseld is a kö-
vetkezményeit. És igaza is lesz, hiszen ez egy verseny, ilyen
hibákat nem lenne szabad vétenem, ha nyerni akarok!

A dolognak megint csak van egy következménye: Ha
az elõbbi esetben például volt nálunk egy Mágiatörés,
amivel a kör végén letörhetjük a Járványt, akkor enged-
jük meg az ellenfélnek, hogy visszavegye a Piromenyétet.
Ez látszólag egy rendes cselekedet, de mivel a Mágiatörés
miatt a Trollfa nem fog meghalni, nem kerülne át a Jár-
vány a menyétre, és csak zavarna, ha a következõ körben

már ott állna az õrposztban, ezért sokkal jobban járunk
ha elhitetjük ellenfelünkkel, hogy jobban jár ha nem
játssza ki a menyétet. (Huhh... kicsit bonyolult, de remé-
lem a lényeget mindenki érti!)

Na, hát akkor ha szerencsések, figyelmesek és kíméletle-
nek vagyunk, ráadásul még egy jó versenypaklink is van,
kipróbálhatjuk tudásunkat egy versenyen is. A paklival
kapcsolatban hiú remény lenne azt hinnünk, hogy a Kró-
nikában is leírt paklik mindig, minden környezetben mû-
ködõképesek. A decket mindig az aktuális helyzetnek
megfelelõen kell kiválasztanunk, optimalizálnunk, kiegé-
szítõ paklit kreálnunk hozzá stb. Hogy mirõl is beszélek?
Nézzünk egy légbõl kapott példát:

A hétvégén egy speciális versenyforma, az istenek há-
borúja lesz. Legutóbb fél éve volt ilyen verseny rendezve.
Akkor még a Leah mentoros pakli volt a nyerõ, ezért mi is
a krónikában látottak alapját egy ilyet rakunk össze. Igen
ám, de azóta megjelent egy új kiegészítõ, és mily véletlen,
szuper Sheran hangyapaklit lehet összeállítani belõle, ami
elég versenyerõs, ráadásul a mentor ellen bivalyerõs side-
lapjai vannak. Könnyen belátható tehát, hogy ha elindu-
lunk a lapról lapra kimásolt mentor paklinkkal, akkor a
+6-os malacfej és a hihetetlen kíméletlenségünk ellenére
is ronggyá fognak verni a hangyácskák...

Mi tehát a teendõ? A verseny elõtti héten látogassuk
meg ismerõseinket, érdeklõdjük meg tõlük, szerintük mi
a nyerõ pakli, õk mivel mennek majd, nézzünk be kár-
tyaklubokba, boltokba, nézzük végig a felhozatalt, próbál-
gassuk ki a paklinkat a többiek ellen és alakítsuk át a hely-
zetnek megfelelõen.

Amikor kialakult a paklink, tudjuk, hogy valószínûleg
jó lesz, akkor ne feküdjünk le jókedvûen aludni, mert bi-
zony gyakorlás nélkül elég nehéz boldogulni. Ha van pár
jó barátunk, akikkel különben is szoktunk kártyázni, akkor
könnyû helyzetben vagyunk, hiszen velük gyakorolha-
tunk. Ha nincs, akkor pedig jöhetnek a már elõbb említett
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Láthatatlan.
„Ezek a sunyi, pikkelyes testû, félig gyíkteremtmények mocsarakban és föld alatti tavakközelében élnek.” 

– Encyclopedia Fantasia
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Látja a láthatatlant. Minden lényed

kap +1 ÉP-t.

„Az univerzum csodái néha kiszámíthatatlanok:

néha a legocsmányabb, legviszataszítóbb lénytôl

függ a biztonságod.” – Symulf
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klubok. Ha valahogy nincs kedvünk vagy idõnk élesben
kipróbálni a paklit, akkor is játsszunk le magunkban pár
leosztást, hogy lássuk, milyen helyzetben mit kell kirakni,
húzni, megfelelõ-e a varázspont-költsége a lapoknak stb.

Ez utóbbi esetben arra gondolok, hogy hiába rakunk
a paklinkba Griffõnixet, Holtak szellemét és Ongóliant
hegyeket, ha aztán az elsõ felhúzott lapból jó eséllyel a
kezünkben van 4-5 ilyen lény, akkor bizony a paklink nem
túl optimális, úgysem tudjuk mind az ötöt kijátszani az
elején. Jobb lenne ebben a helyzetben inkább például egy
Gyenge ereje az ötödik nagy lény helyett. Persze a jó lapa-
rányt némi valószínûség számítással meg lehet jósolni, de
azért a próba a legjobb módszer.

A kiegészítõ pakli összerakása a következõ feladatunk.
Ha már végigjártuk a klubokat, akkor van némi rálátásunk
arra, hogy mi lesz a versenyen a favorit pakli, mivel fognak
sokan indulni. Ez ellen készüljünk fel mindenképpen. Ha
tehát például az egész kártyatársadalom arról beszél, hogy
milyen gyilkos, egy körben ölõ kombót lehet építeni az
egyik legújabb inváziós lapra, vagy, hogy az egy
körben 100-at sebzõ épületes pakli milyen szuper
lesz a hétvégén, akkor szerepeljen a kiegészítõnkben
a Kürtszó, esetleg a Lady Olivia trükkje. Ha viszont
mindenki hordázni fog, akkor sok olcsó lényirtást rak-
junk a kiegészítõ paklinkba. Nagyon oda kell még fi-
gyelni arra, hogy ki tudunk-e a játszó pakliból elég la-
pot venni, ami helyett a side lapokat berakjuk. Például
ha controll paklival játszunk, akkor valószínûleg alap-
ból is sok lényirtásunk van, tehát hiába rakunk a side-
ba 15 újabb olcsó varázslatot, úgysem tudunk annyi
mindent kiszedni. Ilyenkor inkább más paklik ellen ké-
szüljünk lapokkal, amiket majd használni is tudunk.

A verseny elõtti éjszaka ne maradjunk fent túl soká-
ig. Ha kialvatlanul érkezünk versenyezni, akkor bizony
nem nagyon tudunk majd figyelni, nem vesszük észre

a jó lehetõségeket, csak a begyakorolt rutin szerint
játszunk majd, ami nem éppen a legjobb stratégia.
Arról nem is kell beszélve, hogy úgy vernek majd át
bennünket, ahogy akarnak.

Ha megérkeztünk és felírtuk a paklilistánkat, ak-
kor a hitelesítés elõtt még többször ellenõrizzük le!
Nehogy ilyen semmiség miatt veszítsünk. Ne nagyon
dicsekedjünk senkinek a paklinkkal, ne mutogassuk
meg mindenkinek, hiszen így, ha ellene fogunk játsza-
ni már nagyjából tudja, mire számíthat. Viszont mi
igyekezzünk megtudni mindent az ellenfeleinkrõl. Az
információ hatalom! Persze ne úgy, hogy: „Na, mutas-
sad Béla a paklidat, hagy nézzem meg, mit használsz!”
Hanem szépen finoman, kezdjünk el beszélni minden
másról, aztán tereljük a szót arra, amit tudni sze-
retnénk. Pl.: „Hát nem is tudom..., mondták itt, hogy
milyen jó az a pszi-pakli... Szerintem teljesen rossz, tök

könnyû megverni nem?”. Erre a másik úgysem állja meg,
hogy ne mesélje el a véleményét a dologról. Pl. „Ja én is
alapon készültem rá, például a van két Pszi acéltorony a
paklimban, ha azt kirakom már nem is tud nyerni, hehe-
he.” És hoppá, sikeresen kikotyogta pár lapját, ha vele fog-
nak összesorsolni, már tudjuk is, hogy játszik két Pszi acél-
toronnyal. Ekkor aztán mondhatjuk neki, hogy „Óh, a
fenébe, pont veled sorsoltak össze, amikor te alapon meg-
versz a Pszi acéltornyaid miatt!” Persze mi mondjuk egy
hordával játszunk. Ellenfelem röhög a markába, egybõl ki-
rakja az acéltornyait, de csak késõbb jön rá, hogy csúnyán
átvertük, amikor a következõ körben az áhított mentális
varázslatok helyett egy Lidércurat meg egy Halálmadarat
kap az arcába. Ekkor szinte biztosan nyertünk, hiszen õ
egy teljesen felesleges lapra költötte el a varázspontjait.

Ha kezdõdik a játék, akkor próbáljuk elhitetni ellenfe-
lünkkel, hogy mi nem is tudunk jól játszani, most va-
gyunk elõször versenyen stb. (Persze ha a múlt héten ép-
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Húzz egy lapot. Ebben a körben a

következô alkalommal, amikor egy vagy

több pénzfeldobással ill. kockadobással kell

egy hatás vagy varázslat eredményét eldön-

teni, a pénzfeldobás esetén meghatároz-

hatod az eredményt, ill. a kockadobás

értékét módosíthatod max. kettôvel 

(de nem viheted 1 alá vagy 6 fölé).
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Dobj fel egy pénzt, ha eltalálod az
eredményt, választhatsz: vagy minden
lényed kap +3 sebzést és +3 ÉP-t kör
végéig, vagy az ellenfél minden lénye

kap -1 ÉP-t kör végéig.
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7 célpont lap vagy önálló jelzô
a gyûjtôbe kerül, majd célpont

ellenfeled sebzôdik 7 ÉP-t. 
(Csak akkor játszhatod ki, ha van is

7 különbözô célpont.) 
Minden, erre a lapra kijátszott reakció

varázslat költsége +@7.
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Senki sem játszhat ki mentális varázslatot.

„Amikor a halállovag alámerült az Álomvilágba,

mentális pajzsot vont maga köré. Elméje sebezhetetlen

volt, így ebben a világban ô maga is sebezhetetlen volt:

borzalmas pusztítást tudott véghezvinni, amíg

mentális burkát meg nem bontották.” – Lady Olivia

visszaemlékezése

4
Pszi-acéltorony

bûbáj

Il
lu

sz
tr

ác
ió

: S
zü

gy
i G

áb
or

24 Alanori Krónika – IV. évf. 11. (47.) szám



Alanori Krónika – IV. évf. 11. (47.) szám 25

A Beholder Kft. legutóbbi versenyét október 23-án ren-
deztük, 28 profi és 34 amatõr résztvevõvel. A játékosok-
nak 1-1 csomag Isteni szövetségbõl, Árnyékholdból és
Aranyforrásból kellett legalább 35 lapos, színkorlát nélkü-
li paklit összerakni.

A verseny jó hangulatú, izgalmas és fordulatos volt,
sok meccsen lények tömege csapott össze, szerepet kap-
tak a tárgyak, épületek, szakértelmek is. Nem egy mérkõ-
zés több fordulat után, a pakli elfogyása elõtt kicsivel ért
véget. Vagyis a játék a frissen bontott versenyeken megszo-
kott színes és érdekes képét mutatta. Néhány nagy ked-
venc: Kürt, Földharc, Aranyló ugarhéj (a szokásos korlá-
tozással), Troglodita törzsfõnök, és mindenféle irtás.

A profik versenyében remek játékkal, pontveszteség
nélkül Debreceni Áron diadalmaskodott. Néhány erõs
lapja: Sheran védõsárkánya, Zoloboo törzsfõ, Sziklare-

pesz, Lelki kötõdés. A második helyen Kis Borsó Csaba
végzett, játszott Sötét kastplommal, Lidérccel, Fürdõvel
és Mérges nyukmárral is. A harmadik Kovács Attila (Hul-
lazabáló, Lord Fezmin, Rubingólem), a negyedik Szeme-
rényi Tibor (Mentális csapás, Ôrült varázsló, Természe-
tes kiválasztódás) lett.

Az amatõr kategóriában vereség nélkül Fehér László
(Kürt, Fegyverkovács, Alvó oroszlán, Bûvös lant) gyõ-
zött. A második helyet Szõnyi Zoltán (Arkangyal, Elemi
földcsapás, Szárnyas csirmáz) szerezte meg. A harmadik
helyen Marofka Mátyás (Hínárevõ piranha, A hatalom
szava, Vérszívó parazita) végzett, a negyedik pedig Ra-
duly Árpád (Növesztõ fõzet, Földindulás, Aranyló ugar-
héj) lett.

Mindenkit várunk a versenyeken!
MAKÓ BALÁZS

FFFFRRRRIIIISSSSSSSSEEEENNNN    BBBBOOOONNNNTTTTVVVVAAAA

ÉRDEKESSÉG A VERSENYRÕL:
• Mikó István Manók földje mellett Harci manóval és Erdei manóval terrorizálta ellenfelét.
• Debreceni Áron lényét egy Romboló ütötte, de nem akarta, hogy a Romboló

elpusztuljon, így egy Vakító fénnyel csökkentette saját lénye sebzését, majd Gemina
amulettjével gyógyította az ellenfél lényét.

• Jámbor Andrásnak Vérzõ szíves lénye volt az õrposztban, Fogolycserével átvette az
ellenfél lényét, mire a sajátja átkerült az ellenfél tartalékjába, elpusztult, és sebzett az
ellenfélen 2 ÉP-t.

MINDENKIT VÁRUNK A VERSENYEKEN!

pen megnyertünk egy versenyt, akkor ez elég nehezen
fog menni.) Ha ellenfelünk lebecsül minket, nem fog tel-
jes tudásával játszani, nem figyel oda az apróságokra, hi-
bázik, nem fog túl kíméletlen lenni velünk – szegény
gyenge játékossal –, és emiatt fog veszteni.

Nem árt a játék közben mindenféle, hol igaz, hol ha-
mis információkkal traktálnunk ellenfelünket, mert így
nem tud kiismerni minket, nem látja majd meg a szemün-
kön, hogy mikor mi az, ami jó nekünk. Példa: Ellenfelünk
kijátszik egy Tiltott mágiát a Griffõnixre (ami éppen a ke-
zünkben van). Ekkor széles vigyorral az arcunkon közöl-
jük, hogy hehe, még jó, hogy kiside-oltam a fõnixet! Nem
tudjuk mikor lesz az jó nekünk, ha ellenfelünk elbizony-
talanodik a dolgában. Ebben a helyzetben már megesett,

hogy az ellenfél Molgannal visszavetette saját magával a
Tiltott mágiáját, csak azért, hogy újra kirakhassa valami
másra, amit talán használunk. Ekkor aztán jöhet le a Grif-
fõnix (még szélesebb vigyorral)...

És persze senki ne higgye, hogy a cikk elolvasása után
egybõl versenyt fog nyerni. Senki nem így kezdi. Bele kell
rázódni a versenyek ütemébe, hangulatába, és ha már
megfelelõen sokszor jártál versenyen, szem elõtt tartod a
cikkben leírtakat, valamint elég sokat gyakorolsz, akkor
már tényleg csak a szerencséden múlik, hogy mikor fogsz
elõször megnyerni egy versenyt.

Mindenkinek sok szerencsét kívánok!
SZEITZ GÁBOR



Feláldozhatom-e az Áldozati bá-
rányt, hogy megmentsem vele egy
másik lényemet, ha egy tömeg-
pusztító varázslattól a bárány is
meghalna?
Nem. Igaz, hogy a bárány képessége
ilyenkor életmentõ hatásként mûkö-
dik, de a HKK szabályai szerint, ami-
kor egy varázslattól vagy hatástól
több lényem is meghalna, az így „ép-
pen a gyûjtõbe igyekvõ” lények csak
saját magukra használhatják azon ké-
pességeiket, amik életmentõ hatá-
sok. Nem életmentõ hatásnak pedig
nem lehet õket beáldozni. Elisme-
rem, hogy logikailag az ellenkezõjét
is meg lehet magyarázni, de korábbi
esetekben ezt a szabályt hoztuk, így
ragaszkodjunk hozzá.

Üthetem-e a Királygyíkommal az
ellenfelem tartalékjában levõ Szõ-
rös bozsót, ha a gyík átüt az õr-
poszton?
Igen. A Királygyík ezen képessége
nem hatás, hanem ugyanolyan harc,
mint ami az õrposztok között zajlik.

Mennyi a Sötét árny alap ÉP-je?
Mindig annyi, mint az aktuális formá-
jának a kártyára írt ÉP-je.

Van a játékban három repülõ ma-
nóm és egy Manók földjém. Mi
történik a manókkal, ha leszedik
a helyszínt?
A manók hátárnya az, hogy ha valaki
kijátszik egy repülõ manót, az össze
repülõ manó visszakerül tulajdonosa
kezébe. Ezért a már játékban levõ re-
pülõ manóim továbbra is játékban
maradnak. Viszont, ha valaki ezután
játszik ki egy repülõ manót, az egész
csapat megy vissza a kezembe.

Rendelkezik-e speciális képesség-
gel a Szörnycsontváz, ha a kiját-
szásakor nem dobok lapot?
Igen. Azokat a szövegeket, amik a
lény lapokra vannak írva, és nem a
flavorhoz tartoznak, három csoport-
ba lehet osztani: hátrány, kijátszási
feltétel, speciális képesség. A Szörny-
csontváznál ez ugye nem hátrány,
nem is kijátszási feltétel, mivel lap-

dobás nélkül is ki lehet játszani, ma-
rad tehát a speciális képesség, akár-
csak a Helvirnél.

Figyelem! Az esetleges „trükközé-
sek”, csalások visszaszorításának ér-
dekében új szabályt vezetünk be a
beholderes versenyek profi kategóri-
ájában: a Büntetõ szabályt. Ha egy
játékos „elfelejti” feljegyezni az ÉP-jé-
nek csökkenését, akkor a kör végén
az ellenfele figyelmeztetheti õt, és
ebben az esetben kétszer annyi ÉP-t
veszít, mint amennyit nem írt fel. A
VP-re hasonló szabály vonatkozik: ha
egy lapért, vagy hatásért kifizetendõ
VP-t nem ír fel a játékos a következõ
lapjának kijátszásáig, a következõ ha-
tásának használatáig, a VP-jének bár-
milyen változásáig, vagy az adott fázis
(elõkészítõ, fõ, harci stb.) végéig, ak-
kor az ellenfél vagy bíró figyelmezte-
tése után kétszer annyi VP-t veszít.
Ezt a szabályt bármilyen más verse-
nyen lehet alkalmazni, ahol a hirde-
tésben megjelenik, vagy a bíró a ver-
seny elõtt bejelenti.

DANI ZOLTÁN

1999 © Beholder Kft.
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A manóid elvesztik minden hátrányukat.
@2: vegyél vissza egy

manót a gyûjtôbôl a kezedbe.
Áldozd fel 3 aktív manódat: célpont
lap a gyûjtôbe kerül. (Minden lény,

amelynek a nevében a manó szerepel,
manónak számít.)
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Kijátszásakor és
minden elôkészítô fázisodban

választhatsz, hogy melyik alakjában legyen: 
Denevér: 2/3, repül, mágikus támadás. 
Vérfarkas: 2/4, ha megsebez egy lényt,

gyógyulsz 1 ÉP-t. 
Árny: 1/5, láthatatlan.

6
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Ha sikeres játékba hozatala
után eldobsz egy lapot a kezedbôl,

1-es regenerálódást kap.

„Ki meri vitatni, hogy Leah hatalma a
legnagyobb mind az élôk, mind a holtak

világa felett?” – Morgan

3

2 2
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Több játékosunknak az volt a véle-
ménye, hogy túl könnyû a szeptem-
beri feladványunk, de egyiküknek
sem sikerült helyesen megfejteni, így
talán még sem volt „annyira
könnyû”. Azt természetesen minden-
ki gyorsan kitalálta, hogy a koncent-
rációval és a Hordaparancsnokkal
kell ölni, idáig tényleg egyszerû volt.
A nehézséget az okozta, hogy mi
eközben életben maradjunk. Az el-
lenfelünk ugyanis sokféleképpen tud
reagálni a cselekedeteinkre, és
könnyen bele halhatunk a direkt
sebzéseibe és a büntetésekbe. Mind-
ezek ellenére két jó megoldás is volt:

AZ ELSÕ MEGOLDÁS:
1. Visszavetetem a bolonddal az

Árnyékholdat, ezért sebzõdöm
egyet a Büntetéstõl. 
(-2 = 9 VP, -1 = 2 ÉP)

2. Jön a harci fázis, a Romboló üti a
Nómenklatúrát, a Hordaparancs-
nok beüt hármat. Az ellenfelem-
nek már csak három ÉP-je maradt.

3. Végképp eltörlöm a Rombolómat,
és képességével leszedem az Õrzõ
lordot. Újabb kettõt sebzõdök a
büntetésektõl. 
(-5 = 4 VP -2 = 0 ÉP)

4. Lerakom Lopotomost, a liget miatt
gyógyulok kettõt. 
(-3 = 1 VP, +2 =2 ÉP)

5. Végül pedig jöhet a koncentráció
a lordból szerzett csontból. 
(-1 = 0 VP, -1 = 1 ÉP)
Az ellenfelem nem tud lelõni
A holtak bosszújával, mivel a
Romboló a Semmibe került, így
csak két lapom van a gyûjtõben.

A MÁSIK MEGOLDÁS:
1. Kijátszom Lopotomost. Így már

meg tudom akadályozni A holtak
bosszúját. 
(- 3 -2 = 6 VP, +2 = 5 ÉP)

2. Az ellenfelem belém lõ az Árnyék-
holddal, majd a bolonddal vissza-
veszem a kezembe Büntetést. 
(-2 = 4 VP, -3 = 2 ÉP)

3. A Végképp eltörölnivel, a Troll
csatakiáltással és a Büntetéssel
ledobom az Õrzõ lordot.

3. Jön a harci fázis, a Romboló üti a
Nómenklatúrát, a Hordaparancs-
nok beüt hármat. Az ellenfelem-
nek már csak három ÉP-je maradt.

5. Végül pedig jöhet a koncentráció
a lordból szerzett csontból. Ha az
ellenfelem esetleg a lényeimet
próbálta meg lelõni, akkor még
mindig maradt 3 VP-m a regenerá-
cióra. (-1 = 3 VP, -1 = 1 ÉP)

A hibás megfejtések azokás szerint az
apróságokat nem vették figyelembe.
Például azt, hogy az Õrzõ lord õrzõ,
tehát nem lehet mellette koncentrál-
ni, nem figyeltek A holtak bosszújá-
ra stb.

Szerencsés nyerteseink: Szanisz-
ló András Gyomaendrõdrõl,
Hamburger Ákos Budapestrõl,
és Juhász Attila Bikalról. Nyeremé-
nyük két-két csomag Aranyforrás.
Gratulálok!

Az új feladat: Az ellenfeled gyógyulá-
si fásánál tartotok. Van 2 ÉP-d, 7 VP-d
és 2 SZK-d, az ellenfelednek 1 ÉP-je,
4 VP-je és 2 SZK-ja van. Nyerd meg a
játékot a köröd végéig!

Beküldési határidõ: 
1999. december 10.

A zárójelben levõ betûk az iste-
neket jelentik, a túloldalon meg-
találod a feladvány ábráját is.

KÉZBEN LEVÕ LAPJAID:
• Állati félelem (F)
• Sáfránypor (F)
• Kürt (F)
• Gnóm mágus (F)
• Lélekszívás (C)
• Kisebb zan (D)
• Haarkon dühe (L)

KIJÁTSZOTT LAPJAID:
• Rabszolga (F)

PAKLID:
• Teljes fordulat (C)

A gyûjtõd üres. A Rabszolga aktí-
van a tartalékodban van.

ELLENFELED
KIJÁTSZOTT LAPJAI:

• Õrzõ lord (-)
• A Mester büntetése (F)
• 2 db Éber vadászkutya (R)
• Fairlight bankár (F)
• Mágiafaló (L)
• Erdei manó (S)
• Ében munkafelügyelõ (C)

ELLENFELED GYÛJTÕJE:
• T. Vlagyimir (-)

A keze és a paklija üres. 
Az Õrzõ lord az õrposztban van,
a többi lénye a tartalékban.
A bankár és a két kutya aktív,
a többi lénye passzív.

DANI ZOLTÁN
Beküldési határidõ:

1999. december 10.
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ÚJJ VERSENYEK
novemberben és decemberben

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: november 28. 11 óra (nevezés

10-tõl).
Helyszín: Cegléd.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 350 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
marofkamatyas@usa.net.

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idõpont: december 11. 10 óra (nevezés

9-tõl).
Helyszín: Hatvan.
Szabályok: Hatalom korlátozása.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen
400 Ft-ért, vagy a budapesti
játékosoknak a versenyt megelõzõ napig
kedvezményesen 300 Ft-ért a Dungeon
Kártya szaküzletben.
Érdeklõdni lehet: 
Mátyus Gergelynél 06-20-913-6459,
vagy a Dungeonban.

HAGYOMÁNYOS VERSENY
Idõpont: december 11. szombat 11 óra

(nevezés 9.30-tól).
Helyszín: Gyöngyös.
Szabályok: Hagyományos verseny,
ahol tiltottak az ultraritka lapok.
Nevezési díj: 400 Ft.
Érdeklõdni lehet:
Tornay Tamás, tel.: 37-314-447.

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
Idõpont: december 11. 11 óra (nevezés

10-tõl).
Helyszín: Gyõr.
Szabályok: Hagyományos verseny.
Nevezési díj: 400 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
Hucker Szabolcs, 96-424-109.

HATALOM KORLÁTOZÁSA
Idõpont: december 12. 10 óra (nevezés

9-tõl).
Helyszín: Pásztó.
Szabályok: Hatalom korlátozása.
Nevezés: Nevezni lehet a helyszínen
500 Ft-ért, vagy a budapesti
játékosoknak a versenyt megelõzõ napig
kedvezményesen 450 Ft-ért a Dungeon
Kártya szaküzletben.
Érdeklõdni lehet: 
Mátyus Gergelynél 06-20-913-6459,
vagy a Dungeonban.

A MÁGIA MÉLTÓSÁGA
Idõpont: december 12. 11 óra (nevezés

10-tõl).
Helyszín: Cegléd.
Szabályok: Csak olyan tárgyakat és
építményeket lehet használni, amelyek
idézési költsége legalább 1, és olyan
egyéb lapokat , amelyek idézési költsége
legalább 3, de nem lehet használni olyan
lapokat , amelyek idézési költsége
nagyobb 7-nél.
Nevezési díj: 450 Ft.
Díjak: ultraritka, paklik.
Érdeklõdni lehet:
marofkamatyas@usa.net.

TILTOTT MÁGIA
Idôpont: december 12. vasárnap,

11 óra (nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: Tiltott lapok: A gyenge
pusztulása, A mágia létsíkja, A szirének
éneke, A szürkeállomány aktivizálása,
Agybénítás, Direkt kontaktus, Fantom-
sárkányok, Gömbvillám, Griffônix, Haarkon
dühe, Illúziósárkány, Káoszmester,
Kovácscéh, Ködmangó, Lidércúr, Mana-
csapda, Mágiafaló, Mentális robbanás,
Molgan, Morgan pálcája, Notermanthi,
Ördögi mentor, Pszi szakértelem, Pszi
elementál, Sötét kastplom, Sötét
motyogó, Szörnybõvölés, Teológia, Tiltott
mágia, Transzformáció, Trikornis herceg,
Tudatrombolás, Tudatturbó, A falak ereje
és az utraritka lapok.
Nevezési díj: 666 Ft.
Díj: Ultraritka lap, Aranyforrás paklik.
Érdeklôdni lehet: az Elysiumban, tel.:
239-25-06,. 06-30-9245-850.

ISTENEK HÁBORÚJA 
Idõpont: december 19., 10 óra

(nevezés 9-tõl).
Helyszín: Kaposvár.
Szabályok: Egyszínõ verseny.
Nevezési díj: 500 Ft. 
Érdeklõdni lehet: Marics Anikónál
82-423-507-es telefonszámon reggel
8-9 illetve 16-22 óra között, hétvégén
egész nap.

PÉNZDÍJAS HKK VERSENY
Idôpont: december 26., vasárnap,

11 óra (nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok: hagyományos verseny.
Nevezési díj: 700 Ft.
Díj: Ultraritka lap, Aranyforrás paklik.
Érdeklôdni lehet: az Elysiumban, tel.:
239-25-06,. 06-30-9245-850.
A verseny csak min. 20 induló 
esetén kerül megrendezésre!

A MÁGIA HALÁLA
Idôpont: december 29. szerda, 11.00
óra (nevezés 10-tôl).
Helyszín: Elysium.
Szabályok:
Minden varázslat lap tiltott.
Nevezési díj:
450 Ft (Hölgyeknek ingyenes).
Díjak: Ultraritka lap, paklik.
Érdeklõdni lehet: A Dungeon
szerepjáték- és kártyaboltban.

ELYSIUM VERSENYNAPTÁR
november 21. vasárnap: Star Wars
november 27. szombat: Star Trek
december 4. szombat: Star Wars
december 5. vasárnap: Star Wars
december 12. vasárnap: HKK
december 19. vasárnap: Star Wars
december 25. szombat: Star Trek
december 26. vas.: Pénzdíjas HKK
december 29. szerda: Dungeon HKK

A versenyek, – ha külön nem jelöljük –
egységesen 11-kor kezdõdnek. (Nevezni
10-tõl lehet.) Érdeklôdni lehet a
helyszínen, tel.: 239-2506, vagy Szegedi
Gábornál a 06-30-9-245-850-es
számon.
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SZABÁLYOK
EGYSZÍNÛ VERSENY: A pakliban csak egy isten lapjai

szerepelhetnek a színtelen és Bufa lapok mellett.
Tiltott lapok: A mágia létsíkja, a Tiltott mágia csak a
kiegészítõben lehet.

FRISSEN BONTOTT PAKLIK VERSENYE: A helyszínen
megvásárolt csomagokból kell összeállítani a paklit.
A nevezési díj magában foglalja a kártyák árát is.

HAGYOMÁNYOS VERSENY: min. 45 lapos pakli, max.
4 szín, pontosan 20 lapos kiegészítõ, egy fajta
lapból maximum 3 darab. 
Tiltott lapok: A mágia létsíkja, Pszi szakértelem,
Teológia, A falak ereje. Tiltott mágia csak a
kiegészítõben lehet.

ISTENI SZÖVETSÉG: A pakliban csak két isten lapjai
szerepelhetnek a színtelen és Bufa lapok mellett.

HATALOM KORLÁTOZÁSA: Csak gyakori és nem
gyakori lapokat lehet használni, ritkákat és
ultraritkákat nem. Nem használhatók a Csillagképes,
Inváziós és AK-s lapok, a Földanya amulettje, a
Mirtusz koszorú és a Hatalom szövetsége sem.

NEVEZÉSI DÍJ: A Hatalom Szövetségének tagjait a
nevezési díjból 25 %-os kedvezmény illeti meg,
kivéve a frissen bontott paklik versenyét, ahol 100
Ft-os kedvezmény jár.

VVEERRSSEENNYYHHEELLYYSSZZÍÍNNEEKK

BÉKÉSCSABA – IFI HÁZ, 36. terem , Derkovits sor
2.

CEGLÉD – Ceglédi Mûvelõdési központ, Kossuth
tér 5/a kaszinó 5-ös terem.

DUNGEON – Budapest, Erzsébet krt. 37. (az
udvarban), : 351-6419.

ELYSIUM – 1132 Bp. Csanády u. 4/B. (bejárat a
Kresz G. u. felõl),

: 239-2506, 06-30-9-245-850.
GÖDÖLLÕ – Next-Door Szerepjáték Klub, 

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, a HÉV
Szabadság téri megállójával szemben.

GYÖNGYÖS – Kolping Oktatási Központ, Török
Ignác u. 1.

GYÕR – Petõfi Sándor Városi Mûvelõdési Központ,
Árpád u. 44.

HATVAN – Next-Door Szerepjáték Klub, 
Grassalkovich Mûvelõdési Központ

KÖRMEND – Mûvelõdési Központ
(a városház mögötti utca)

NAGYKANIZSA – Erkel Ferenc Mûvelõdési
Központ, Nagykanizsa, Ady u. 5.

PÁSZTÓ – Next-Door Szerepjáték Klub, Pásztó Fõ
út 102.

PÉCS – Esztergár L. út 19. III.emelet 302.
SZEGED – Objektum, Pulcz u. 57.
ZALAEGERSZEG – Pázmány Péter u. 4. („Nagy

Zöld Kapu”)

A HAGYOMÁNY JEGYÉBEN
A  B E H O L D E R  K F T.  V E R S E N Y E  A M A T Õ R  É S  P R O F I  K A T E G Ó R I Á V A L !

HA MÉG NEM VOLTÁL VERSENYEN, ITT AZ IDEJE, HISZEN AZ AMATÕR KATEGÓRIÁBAN TE IS NYERHETSZ!

33 000 Ft pénzdíj • 2 gyûjtõdoboz kártya az amatõr kategóriában

Idõpont: 1999. december 18., 10 óra (nevezés 9-tõl).

Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest, Kondor Béla sétány 8.). 
Megközelíthetõ Kõbánya-Kispesttõl piros 136-os busszal. (6 megálló).

Szabályok: Hagyományos verseny.
Tiltott lapok: A mágia létsíkja, Teológia, Pszi szakértelem, A falak ereje, 

a Tiltott mágia csak a kiegészítõben használható.

Amatõr és profi kategória: Két kategóriában lehet indulni: a profik között bárki indulhat, míg az amatõr
kategóriában nem indulhatnak a tesztelõk és azok, 

akik 1999-ben legalább két pontszerzõ versenyen végeztek az elsõ háromban, 
illetve pesti pontszerzõ versenyen legalább háromszor voltak az elsõ nyolcban.

Nevezési díj: 400 Ft (tagoknak 300).

Díjak: A profi verseny pénzdíjas: I. díj 15 000 Ft, II. díj 10 000 Ft, III. díj 5000 Ft IV. díj 3000 Ft. 
Az amatõr kategóriában 2 gyûjtõdoboz Aranyforrás.

Érdeklõdni lehet: levélben a Beholder Kft. 1680 Budapest, Pf. 134,
vagy e-mailben a beholder@mail.datanet.hu címen.
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SZEREPJÁTÉK- ÉS KÁRTYABOLT

Üzletünkben a legolcsóbban vásárolhatsz:

gyûjtögetõs kártyajátékokat:
HKK, MAGUS, MAGIC stb.

(laponként is, egyedülálló választékból, már 2 Ft/darabtól).

sci-fi, fantasy és lapozgatós könyveket.

angol és magyar nyelvû szerepjátékokat. 

kockákat, védôfóliákat
és más kiegészítôket.

FFIIGGYYEELLEEMM!!
Karácsonyi kedvezmény:

Ezen hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk 

a Beholder Kft. 
termékeibõl.

Címünk: 
Budapest, VIII. ker. 
Erzsébet krt. 37. 
(az udvarban), 
tel.: 351-64-19.

Nyitvatartás: 
H–P: 11–18-ig



Az elõzõ találkozón nagy sikert
aratott csataszimulátorokban ismét

kockázat nélkül kipróbálhatod TF-es
vagy KG-s karaktered harci tudását. 

(Figyelem! A TF-es karakterek
közül csak azok harcolhatnak,
akik neveznek az olimpiára.)

Az elõzõ találkozón nagy sikert
aratott csataszimulátorokban ismét

kockázat nélkül kipróbálhatod TF-es
vagy KG-s karaktered harci tudását. 

(Figyelem! A TF-es karakterek
közül csak azok harcolhatnak,
akik neveznek az olimpiára.)
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A Beholder Kft. olimpiával és légiparádéval
egybekötött TF,- KG- és ÕV-találkozót rendez
1999. december 4-én a szokásos helyen, a
Láng Mûvelõdési Házban (Budapest,
XII. ker. Rozsnyai u. 3.) kilenc órai kezdettel.
Minden játékost szeretettel várunk az este hat
óráig tartó összejövetelen!

KG KÁRTYA

LÉGIPARÁDÉ

ÕSÖK VÁROSA

XII .  TF - ,  KG - ÉS ÕV-TALÁLKOZÓ
OLIMPIA

AZ EGÉSZ NAPOS BELÉPÕDÍJ ÁRA: 200 FT.

XXXXIIII IIII.... AALLAANNOORRII

OOLLIIMMPPIIAA
Mi, VI. Borax, a Yaurr birodalom

királya, felhívjuk minden, a

fegyverforgatásban, kúszásban,

mászásban és egyéb fortélyokban

jeleskedõ kalandozó figyelmét, hogy

megrendezzük a XII. Alanori Olimpiát.

Az olimpia idejére minden a koronához

hû kalandozó szívesen látott vendég

Alanorban. Hírnökeink mindenkit

személyesen felkerestek és

tájékoztattak a pontos részletekrõl.

A rendezvényen lehet elõször megvásárolni az új Káosz
Galaktika Kártyajátékot (KGK). Új ismerõsöket szerezhetsz
a nemrég indult Õsök Városa játékban, és felteheted

kérdéseidet a játékvezetõnek.

VIVI.. GALAKTIKUS
LÉGIPARÁDÉ

A Swatth Military folytatja az immár
hagyományossá vált légiparádék megszervezését.
Ezúton hívjuk fel a szabad kapitányok figyelmét
arra, hogy már most kezdjék meg a felkészülést a
nagy eseményre! A rendezõk ígérete szerint
minden kapitány idõben megkapta az információs
kockát a rendezvény pontos részleteirõl.
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Borop a kris-kardot átette hihetetlenül hosszú és kecses-
re növesztett jobb kezébõl a kissé vastagabb, esetlenebb
bal mancsába, és megtörölte verejtéktõl lucskos tenyerét
tömött bundájában.

Nem nekem való munka ez! – morgott magában, mi-
közben a Kús hegy legmélyén elterülõ egyik csatorna-
szint újabb fordulóját cserkészte be – Ellopni Haragani
nagyúr nyakláncát, vagy lecsenni asszonyának ujjáról
a gyûrût, az igen...! De vadászni itt, ahol rám is vadász-
nak, ez borzalmas!

Borop kiváló tolvaj hírében állt a Kús hegyi puhány
szinten, s éppen arra készült, hogy megszerezze az Õsök
Csarnokának utolsó próbájához szükséges – még hiány-
zó – lélekenergiát. Elegendõ lesz megölnie bármilyen
apró, jelentéktelen kis torzszülöttet, az máris lehetõvé
teszi számára a Próbát, ami után a Szentélybe léphet.
Csakhogy tolvajlással nem juthat ilyesmihez, a galetkik
közötti párharcot pedig utálta, így kénytelen volt neki
vágni a csatornaszintnek. Kérte klán-testvéreit, hogy va-
laki kísérje el, segítsen neki, de a tolvajok nem arról hí-
resek, hogy értékelnék a csapatszellemet.

Borop azonban eddig minden tehetségét és energiáját
arra fordította, hogy jó tolvajjá váljék. Éppen ezért végtag-
jai alkalmatlanok voltak a komoly küzdelemre. Jobb karja
hosszú, kecses, hajlékony, olyan finom, érzékeny ujjakkal,
amik a legszûkebb zsebekbe is észrevétlenül tudnak besik-
lani, s végükön a tapadókorongocskák minden tárgyra le-
választhatatlanul rászívódnak. Bal karját izmosabbra nö-
vesztette, hatalmas, tüskés ököllel, hogy mégis tudjon
védekezni, amikor szükséges, de ez nem jelentett komoly
veszélyt a keményebb ellenfelekkel szemben.

A tolvaj galetki most ismét jobbjába vette a kétélû
kris-kardot, és befordult az újabb járatba. Nagyon rossz
érzések gyötörték. A csatornaszinten nem használhatott
milgandot, mert a világító gömb fénye azonnal oda csal-
ta volna a torzszülöttek vérengzõ fajtáit. Így csupán infra
látására bízta magát, s reménykedett szerencséjében,
ami tolvajlás közben eddig még soha nem hagyta el.

A járat, amit nem is olyan régen fúrhatott valami óri-
ási, bûzös sziklaféreg, hirtelen kiszélesedett. Borop a
nyomokból sejtette, hogy a szörnyeteg itt elfészkelhette
magát, s csak késõbb indult tovább. Szerencsére már
messze járhat. Bár a tolvaj vadászni jött, megelégedett
volna valami kisebb, kevésbé veszélyes áldozattal.

Kifinomult hallása halk surrogást, karmos lábak ka-
parását közvetítette számára. Megmerevedett, körbe for-
dult, hogy a „terem” minden pontját láthassa. Az egyik
sarokban vörös hõkép mozdult, és Borop máris tudta:
rátalált arra, amit keresett. A johhtukul jó méteres dög
volt. Nedvedzõ bõrû, szõrös féregteste éles fogakkal
megtömött pofában végzõdött, amik egyetlen karcolása
részleges paralízist okozhat. Ráadásul ez a bûzt böffentõ
pofa egyaránt könnyedén rágta át a sziklát és a galetkit,
ha az nem vigyázott. Borop mégis elégedettnek érezhet-
te magát, mivel a johhtukul szinte teljesen vak volt, szi-
mata alapján tájékozódott a föld alatt, ez pedig egy galet-
ki vadász számára a könnyû préda lehetõségét nyújtotta.

Borop egyetlen szemvillanás alatt úgy döntött, hogy
lemond a kris-kard erejérõl, és inkább egyik kedvenc ké-
pességét, a már-már tökélyre fejlesztett mérges gáz lehe-
letét alkalmazza. A koncentráció hatására érezte, amint
testében felnyílnak azok a rekeszek, ahol a gázt tárolta,
és a sûrû, forró légáram a torkán át orrüregébe áramlik.
A johhtukul ekkor megérezhetett valamit, mert hihetet-
len gyorsasággal szembe fordult a galetkivel és hosszú,
szõrös pofájából felvillantotta puhány evéshez kiváló,
hegyes tûfogait. A gáz zöld felhõje hangos sivítással tõrt
elõ Borop orrán és száján. Nem terült szét, hanem vas-
kos karként csapott a johhtukul pofájába, s ott cseppfo-
lyóssá válva bajuszára, szõrméjére tapadt.

A méreg egy orgling kutyát is ledöntött volna a lábá-
ról, de a johhtukul némi immunitással bírhatott ellene,
mert csupán megzavaradott, és pofáját a sziklához dör-
gölve igyekezett letörölni képérõl a kicsapódott ragacsot.
Borop látta, hogy ha nem cselekszik gyorsan, elszalasztja
a zsákmányt. A johhtukul mindjárt észhez tér, és befúrja
magát a járat falába, hogy azután valahol a föld mélyén, a
tolvaj számára elérhetetlenül lehelje ki lelkét a méregtõl.

Borop elõre ugrott, s most nagyon jól tudta haszno-
sítani könnyû teste fürgeségét. A johhtukul vörösen izzó
szemekkel bámult rá, mint aki meglepõdik ezen, de
mozdulni már nem volt ideje: a kris-kard vékony pengé-
je átfúrta bozontos torkát.

A lélekenergia olyan hirtelen lökéssel szabadult fel a
torzszülöttbõl, hogy Borop majdnem hanyatt vágódott.
Kékes szikrák pattogtak az áldozat és a vadász teste kö-
zött, a tolvaj minden porcikája gyönyörrel telten bizser-
gett, széles szája elégedett vigyorra húzódott. A léleke-
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nergia bõséges volt, mivel a johhtukul fiatal, erõs torz-
szülöttként került Borop útjába. Az átáramlás megszûnt,
s a tolvaj elégedetten mordult.

– Ez elegendõ lesz a próbához. – mondta, akaratlanul
is hangosan. – Végre itt hagyhatom ezt az átkozott szintet.

Sietve lehajolt, hogy a dögöt megszabadítsa két szem-
fogától, ezekért ugyanis szép pénzt fizetnek a kereske-
dõk, hiszen alig kell átalakítani, máris kész a mérgezõ
csonttõr. Éppen a mirigyeket akarta becsomagolni óvato-
san, mikor a terem hátsó bejárata felõl hátborzongató
sóhajtást hallott. Úgy pördült hátra, mint akit mikropoid
harapott meg. Infralátása hihetetlen méretû vörös hõfol-
tot térképezett fel, ami egyre csak nõtt, ahogy az élõlény
beljebb jött a számára szûk járatból. Borop gerincén je-
ges iszonyat futott végig. Már látta magát kibelezve, felta-
pasztva egy torzszülött barlangjának ételtároló üregé-
ben, amikor...

– Oh, hát ön az...! – kiáltott a tolvaj megkönnyebbül-
ten, mikor felismerte a hatalmas jövevényt – Már azt hit-
tem...

Tovább nem jutott mondandójában. Csodálkozva né-
zett le testére, amin a rá lõtt mágikus villámcsapás hatal-
mas, füstölgõ lyukat ütött. Majd utoljára még ráemelte
tekintetét gyilkosára, és halk sóhajjal elvágódott a bar-
lang talaján...

*  *  *

A Kús hegy puhány szintjének Központi Csarnokát
ezernyi milgand fénylõ gömbje világította meg, Atvy Mo-
rodur mégsem láthatta a túloldalát onnan, ahol állt. A
cseppkõ fennsíkon innen állt a sziklába vájt klán épület,
melynek ablakaiból tompa morajlás szûrõdött ki. A klán-
testvérek szokásos napi meditációs gyakorlatukat végez-
ték. A csarnok végtelenbe veszõ falain számtalan lakóbar-
lang sötét ürege ásított egymás mellett és fölött, s néhol
Atvy más galetkiket pillantott meg, amint vadászni indul-
tak, hazatértek, vagy egymással vitáztak, küzdöttek, be-
szélgettek.

A cseppkõ fennsíkon túl emelkedett a helytartó, Per
eno Slodrag palotája, mely fényességével felülmúlta a
csarnok minden sziklaépítményét. Hatalmas galetki õrök
álltak kapujában, négy-négy végtagjukban fegyvereket
tartva. Csupa izom és tüske testük már önmagában halá-
los fenyegetést sugallt.

Atvy Morodur mélyebben húzta szemeibe fekete csuk-
lyáját, nehogy bárki felfedezhesse finom vonású arcán a

bosszankodást. Amikor harcra termett, óriási galetkiket
látott, mindig eszébe jutott, hogy fejlõdhetett volna õ is
ilyen monstrummá, és akkor kevesebben mernének vele
pimaszkodni. De õ más utat választott, mikor tizenkét

esztendõsen elszakították családjától, és a lárva szintre
vitték. Így testalkata nem sejtetett különösebb fizikai erõt,
bõre opálfényû, sima és puha, s nem fejlesztett magának
sem karmokat, sem csápokat, vagy szarvakat. Helyettük
szaglása és látása lett hihetetlenül kifinomult, mezítelen
talpai minden apró kavicsot, egyenetlenséget felfedeztek
a talajon, és kezei szintén érzékenységük által voltak kü-
lönlegesek. Talán ezért burkolta törékeny alkatát földig
érõ köpenybe Atvy, a Szellemszem Tisztogató Klán tagja.

– Uram, uram...! – éles hang riasztotta fel gondolata-
iból Atvy Morodurt, aki meg sem fordult, máris tudta,
hogy egy még nála is nyeszlettebb, hihetetlen sebesség-
gel közlekedõ galetkit fog megpillantani mindjárt. Kala-
fonia a szolgája volt, méghozzá meglehetõsen szokatlan
módon: önkéntes alapon. A kicsi galetki még nem köte-
lezte el magát egyetlen klánnak sem, tanulni szegõdött
Morodur mellé. Minden hétköznapi feladatot ellátott a
tisztogató lakóbarlangjában, s mintha ezt nem tartotta
volna elégségesnek, folyton szavaival bombázta õt.  

– Uram, kérlek, ezt meg kell hallgatnod! – visította
Kalafonia, majd nagy levegõt vett, és érces hangon zen-
geni kezdte szavait: – Öltözéked bõrként száradjon tes-
tedre, és minden lépésedet kísérje dörrenõ zajár üleped
rejtekébõl!
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Atvy megborzongott az idétlen átkot hallva.
– Az rendben volna, kedves Kalafonia, hogy minden

lélekenergiádat torkod hangképzõ szerveinek tökéletesí-
tésére használod fel, s így gyakorlatilag bárkit és bármit
utánozni vagy képes... – kezdte halk, bár feszült tónusban
a tisztogató – De kérlek, igyekezz jobb átkokat kiötölni,
mert a szellemtelenség egy átokfaragó számára bûn!

– De uram, az én átkaimnak kiváló áruk van a piacon!
– hüledezett kissé sértõdötten Kalafonia – Szerintem
nem figyeltél a szavak rejtett...

– Elég! – Atvy türelmetlenül hátra vetette fejérõl a
csuklyát, és végig simította szakállát. – Csak ezért zavar-
tál meg gondolataimban, vagy volt komolyabb okod is?

Kalafonia megvonta vékony, gyapjas vállait és ruhája
egyik rejtekébõl lapgomba-tekercset húzott elõ.

– Ezt Gro ki Tengora úr, a Szellemszem Tisztogató
Klán nagymestere küldi neked.

Atvy átvette az írást, és hosszan olvasgatta a csak be-
avatottak számára érthetõ jeleket. Arca közben elsöté-
tült, gondterhelt ráncok jelentek meg rajta, de lila fényû
tekintete egyre élénkebben csillogott. Hirtelen egyik zse-
bébe tette a tekercset és a klán palotájának felsõ szintjei
felé kezdett kapaszkodni. Kalafonia csodálkozva követte,
s közben be nem állt a szája.

– Uram, most mi fog történni?! Elárulod szolgádnak,
hogy tanulhasson belõle, és felhasználhassa következõ a
munkájában? Visszatérve egyébként a tegnapi átkomra,
amirõl szintén rossz véleménnyel voltál... Tudod, ami-
ben a sárvarangy ürülékérõl esett szó...

Kalafonia csak akkor fogta be végre a száját, mikor
gazdája a nagymester barlangja elõtt álló õrökhöz ért. A
két fegyveres galetki gyanakodva szemlélte õket, mikor
azonban meglátták a lapgomba-tekercset, készséggel be-
engedték a jövevényeket.

Gro ki Tengora, a Szellemszem Klán nagymestere a
testvériségre jellemzõ csuklyás köpönyeget viselt, amit
vastag nyakánál tudatenergiával megfelelõ formára nö-
vesztett, ezernyi színben pompázó kristály-csattal fogott
össze. Meztelen lábai a nyomkeresés fáradalmas munká-
jától hatalmasra, szélesre nyúltak, vékony ujjait pedig
bõrkesztyûkbe bújtatta, mert azok a szellõt is erõs nyo-
másként érzékelték. A tapasztalt galetki vörös szemeivel
megszokásból „letapogatta” tanítványa egész testét, majd
elmormogott egy csendharang-igét, ami lehetetlenné tet-
te, hogy beszélgetésüket bárki kihallgathassa, aki a bar-
langüregen kívül van.

– Hivattál, nagymester. – hajolt meg szertartásosan
Atvy Morodur. – Félek, már sejtem; miért.

– Azon csodálkoznék, ha nem sejtenéd, Atvy, hiszen
te vagy a legjobb tanítványom, mióta ezen a szinten a
tisztogató galetkik képzését vezetem. – Tengora rekedt
hangja fáradtságról tanúskodott.

– Tehát ismét lecsapott. – bólintott megtörten Atvy.
– Igen, barátom, a szörny újra ölt. Ezúttal egy jelen-

téktelen tolvajt, valami Boropot intézett el a csatornajá-
ratokban. A szerencsétlen vadászni ment le, és sikerrel is
járt, de azután... – a nagymester szavai elakadtak és értet-
lenül rázta a fejét. – Õ a hatodik galetki, aki így pusztul
el. Hiába küldtünk a szörny felkutatására kiváló katoná-
kat, a nyomát sem látták.

– Mi szokatlan van abban, hogy ha a csatornaszintre
induló galetkik közül néhány nem tér vissza?! – kotnye-
leskedett Kalafonia, de ahogyan a két tisztogató rá pillan-
tott, máris megbánta szavait.

– A vadászat természetesen veszélyes, de a torzszülöt-
tekkel eddig sikerült elbánnunk, s egyik sem tudott ilyen
sorozatosan gyõzni a legkülönbözõbb galetkik fölött. –
mondta Atvy, megzabolázva dühét. – A jelek most is azo-
nosak, nagymester? – fordult ismét a klánfõnök felé. Az
bólintott.

– A legjobb lenne, ha magad néznéd meg a helyszínt.
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– mondta. – A katonák õrt állnak, megóvnak. Attól tar-
tok, olyan mutáns torzszülöttet hozott világra a hegy
gyomra, amilyennel eddig galetkinek nem volt dolga,
úgyhogy légy nagyon óvatos.

Atvy Morodur ismét meghajolt és fülön csípve a foly-
ton izgatottan mocorgó Kalafoniát, kihátrált az üregbõl.

– Uram, én ezt igazán nem értem! – hadarta a szolga.
– Néhány azonos módon legyilkolt galetki még nem ok
a pánikra. A torzszülöttek ellenségeink, de mi értelme-
sebbek vagyunk. 

– Mondd ezt vigaszul annak a hat szerencsétlennek.
– súgta eltöprengve Atvy, miközben sietve leereszkedett
a klán palotájának külsõ falán. – Mivel a korábbi áldoza-
tokat is láttam, annyit mondhatok, hogy a dolog nagyon
különös. Rendkívül különös és aggasztó!

Kalafonia egészen addig ontotta kérdéseit és sületlen
jó tanácsait, amíg meg nem érkeztek a sötét járathoz,
mely a mélybe, a csatorna szintre vezetett. Éppen két
megtermett galetki mászott ki belõle, egyikük vállán bol-
herdor szárnyak bûzlõ kupaca csöpögött a friss vértõl.
Atvy nem törõdve velük leereszkedett az üregbe és köz-
ben igyekezett eltompítani fejében a szagoktól származó
fájdalmas lüktetést.

Megkezdték a végtelennek tûnõ, néma utat a sötét-
ségbe. A tisztogatónak olyan érzése volt, mintha a titok-
zatos gyilkos egészen közelrõl figyelné õket...

*  *  *

Habár a katonák vezetõje láthatatlan erõteret bocsá-
tott a holttest fölé, mire rátaláltak, Borop már oszlásnak
indult. Azt a néhány kövér, fehér férget, ami már berágta
magát a vastag bõr alá, nem tudták a nélkül eltávolítani,
hogy a nyomokat ne sértsék meg, ezért inkább hagyták
õket lakmározni. Mikor Atvy Morodur és izgága segédje
megérkezett, a parancsnok néhány mordulással semle-
gesítette a védõteret, így mindannyiukra fojtogató bûz
csapott le. Kalafonia öklendezve menekült vissza az ide
vezetõ járatba, és a katonák is igyekeztek minél
messzebb húzódni. 

– Fényre van szükségem! – jelentette ki Atvy, aki úgy
hajolt a bûzlõ holttest roncsai fölé, mintha egy különle-
gesen szép kristálycsoportot látna. – Hozzanak ide né-
hány milgandot!

A katonák összenéztek és nem mozdultak. A parancs-
nok közelebb lépett, de mielõtt szóra nyitotta volna a
száját, egyik karmos mancsával villámgyorsan a terem fa-

lához kapott és elszakított néhány agresszívan a hulla fe-
lé tapogatózó góát-gomba fonalat.

– Sajnálom, uram, de milgandokat tilos a csatorna-
szintre hozni. – mondta végül. – A torzszülöttek azonnal
felfedezik a fényt, és akkor nekünk végünk.

Atvy megvetõ fintort vágott, amit a teljes sötétségben
nem lehetett látni. Majd benyúlt bõ köpönyegébe, s a kö-
vetkezõ pillanatban egyik tenyerén ott vibrált hordozha-
tó milgandja. A kicsi gömb mágikus fénye ezüstszínnel

vonta be a termet. A katonák idegesen nézelõdtek körbe,
szemmel tartva a falakat, amikbõl bármelyik pillanatban
tûzszalamandrák törhettek elõ.

A tisztogató nem törõdött a feszültségtõl vibráló kör-
nyezettel. Elmélyülten tanulmányozta a tolvaj maradvá-
nyait, s közben megállapításait magának mormogta.

– Ez érdekes! Rendkívül érdekes!
A katonák parancsnoka közelebb lépett, mintha ro-

bosztus alakjával szeretné legalább valamelyest eltakarni
a milgand fényét. Atvy lelkesen kezdett mutogatni neki.

– Nézze csak, ez a szerencsétlen éppen átvette a
johhtukul lélekenergiáját, azután meghalt. A gyomrát
ütötte át a villámcsapás, mindent megsütve, amit csak ért
a szövetekbõl. A tolvaj a johhtukul szemfogait akarta ki-
vágni, bizonyára azért, hogy pénzt szerezzen belõle.
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Igen! Azután zajt hallott... Megrémülhetett, hiszen a csa-
tornaszint nem a tartozik a vendégszeretõ helyek közé...
Gyorsan a hang irányába fordult... És megkönnyebbült,
eloszlott minden félelme.

A parancsnok értetlenül rázta busa, szarvakkal ékített
fejét.

– Honnan tudja mindezt, uram. Mintha a közelben
rejtõzött volna!

– A nyomok, barátom, a nyomok hangosan mesél-
nek. – felelt továbbra is lelkesen Atvy Morodur. – A johh-
tukul ínyén apró bemetszés: már vágni kezdték, de vala-
mi miatt a mozdulat megszakadt. A talajon kitapintható

Borop surranóinak nyoma, amint megpördült, vagyis vá-
ratlanul érhette a zaj, és végül... Az arca! Sokkal inkább
csodálkozást, sõt, döbbenetet fejez ki, mint rémületet,
igen. Olyasmit láthatott, amit nem érzett fenyegetõnek.

– Pedig egy elektromancer meglehetõsen ocsmány és
ijesztõ. – vonta meg tüskés vállát a katona.

– Mibõl gondolja, hogy a támadó egy elektromancer
volt? – kérdezte ravasz mosollyal Atvy.

– Mert a torzszülöttek közül az elektromancerek
használnak villámcsapás varázslatot... leginkább.

– Hát igen, ez igaz. – bólintott a tisztogató, bár arcán
látszott, hogy az érvelés egyáltalán nem gyõzte meg.
Visszafordult a holttesthez és tovább motyogott. – No,
nézd, ez meg mi lehet?! – hosszú, érzékeny ujjaival meg-
tapogatta a tolvaj vértõl maszatos homlokát, s a koncent-
ráció kedvéért még szemhéjait is lecsukta. Majd ajkai hir-
telen pengeélesre vékonyodtak. Felugrott, közben

megcsúszott a talpa alá került egyik kövér férgen, ami
gusztustalan szörcsögéssel kenõdött szét a talajon.

– Valami baj van, uram?! – kérdezte aggódva a pa-
rancsnok. – Egészen megszürkült az arca.

– Ezt a hullát azonnal vigyék a Szellemszem Klán tor-
nyába. – adta ki az utasítást Atvy. – Hol van a szolgám? Ka-
lafonia! – a katonák kapkodva gyömöszölték a tolvaj ma-
radványait egy vászonzsákba. Körülöttük a terem falairól
egyre nagyobb darabok hullottak a földre, és a tisztoga-
tó érzékeny szervei máris érezték, hogy valami nagy... Va-
lami nagyon veszélyes lény fúrja magát feléjük.

– Tünés innen, de gyorsan! – kiáltott a parancsnok. A
fölfelé vezetõ járatból váratlanul elõbukkant Kalafonia,
penészgomba színû, rémült és dühös ábrázattal kiabálva.

– Saját ujja szoruljon a végbelébe annak, aki miatt
még mindig itt vagyunk!

Atvy meglepõ erõvel ragadta meg szolgája mellén a
ruhát és kissé felemelte a talajtól, miközben az arcába
suttogott, a helyzethez nem illõ vidámsággal:

– Látod, az a te szerencséd, Kalafonia, hogy nem hat-
nak az átkaid!

– Jaj, uram, én nem úgy gondoltam. – kiáltott zavar-
tan a szolga. – Esküszöm, én nem...

A terem hátsó fala ekkor roppant be. Két katonát az
omlás maga alá temetett, hárman azonban megfelelõ po-
zícióban voltak ahhoz, hogy a friss járatból rájuk rontó
tûzszalamandrával szembe szálljanak. Egyik kezükben
apró varázsitalos üvegcsék lendültek ajkukhoz, s amint
az elsõ kortyot megízlelték, testük körül tûzpajzsok
kezdtek vibrálni. 

A harcot Atvy és szolgája már nem várta be. A katonák
dühös ordítása, karmos mancsaik suhogása és a tûzszala-
mandra által köpködött lángtenger moraja még messzi-
re követte õket. Kalafonia most is, mint már oly sokszor,
megállapíthatta, hogy gazdáját sokkal inkább izgatta a
felfedezés, amit tett, mint az, hogy majdnem ott hagyták
a fogukat. 

Még fel sem értek saját szintjükre, õ máris kiötlött
egy újabb átkot azokra, akik nem törõdnek a szolgálatuk-
ban álló szegény, gyönge, kicsi galetkivel.

*  *  *

A puhány szintre érve Atvy Morodur nem lassított
õrült száguldásán, így Kalafonia alig bírta követni. Gaz-
dája izgatott lázban égve robogott el a boltok sora, majd
az aukciós ház elõtt is, ahol éppen kisebb csata alakult ki



Alanori Krónika – IV. évf. 11. (47.) szám 3399

néhány termetes galetki vadász között egy értékes
grúzmya varázstekercs birtoklása fölött. Atvy amilyen vé-
kony galetki volt, most olyan hévvel tört át a csoportosu-
láson. Fellökött egy majd’ két méteres hústornyot, aki
egyik csápját a tovarohanó tisztogató után küldte, vala-
miféle kihívásról bömbölve, de hiába. Helyette szegény
Kalafoniát ragadta nyakon az egyik nekromanta tanonc,
és ocsmányra fejlesztett, bûzös csontfejével az arcába li-
hegett.

– Mi ilyen sürgõs a gazdádnak, te féreg?! Talán támad-
nak a torzszülöttek és õ menti az irháját?!

Kalafonia mély levegõt vett, torkában igazított ezer-
nyi tónusra képes hangszálain, és vulkánikus viharként
bömbölte el ide illõ átkát:

– Ne láss többé holtat, kerüljenek a zombik, élet vi-
rítson, amerre lépsz!

A nekromanta rémült undorral lökte el magától az át-
kozódót, s védõ igéket mormolt, jeleket rajzolt a levegõ-
be, hogy a rontást, ha lehet, távol tartsa magától. Kalafo-
nia elégedett vigyorral nyugtázta, hogy szakértelme
igenis jó valamire, feltéve, ha valóban babonás galetkivel
hozza össze jó sorsa.

Gazdáját akkor pillantotta meg újból, mikor az rále-
gyintve a kapuõr felszólítására berontott a Központi
Csarnok karcsú cseppkõbõl kifaragott, csillogó varázsló-
tornyának kapuján. Félt, hogy õt már nem is engedik be,
de Atvy váratlanul ismét megjelent, mint aki megfeledke-
zett valamirõl, és az õrnek mondott néhány szót, a köze-
ledõ Kalafoniára mutogatva.

– Bemehetsz. – szólt a varázslók nyugalmát védõ ka-
tona. – De ha lehiggad, mondd meg a gazdádnak, hogy
ide nem lehet csak úgy bejönni.

Kalafonia, alig bírva elfojtani nevetését, bólintott és
belépett a cseppkõ épület belsejébe. A széles folyosók
milliárd színben csillogtak, megtörve a mindenhol hely-
ben lebegõ milgandok fényét. Atvy egyenesen a varázsló-
torony tekercs-õréhez sietett, a második üregsoron, és
kapkodva magyarázta, mire is volna neki azonnal szüksé-
ge. Kalafonia az olvasóterem egy félreesõ sarkában buk-
kant rá, amint egész halom õsi, az idõ fogától megrágva
már-már porladó lapgomba tekercset tanulmányoz elmé-
lyült hümmentések, morgások kíséretében.

– Uram...! – kezdett volna panaszáradatába Kalafonia,
de ekkor Atvy felkiáltott.

– Megtaláltam! – a kezében tartott tekercset egészen
kigöngyölte és Kalafonia értetlen szemei elé tartotta. –
Hát nem csodálatos?!

– Az... csodálatos... – a szolga bamba ábrázattal néze-
gette a tekercsre rég halott kezek által rótt kusza jeleket.
– De mi ez, uram?!

Atvy Morodur válasz helyett vékony ujjával egy jelre
bökött. Úgy nézett ki, mintha két egyébként tökéletesen
kerek fejû gázpukkantó-gombára ráült volna egy túlfejlõ-
dött galetki, amitõl azok oválissá lapultak, s közben még
egymásba is értek.

– Ezt kerestem! – kiáltott Atvy. – Amint a halott tolvaj
homlokán kitapintottam ugyanezt a jelet, már sejtettem,

hogy láttam korábban valahol. Egyszer itt, a varázslóto-
ronyban, mikor régi tekercseket olvasgattam kedvtelés-
bõl. És máskor is...

Kalafonia elég régen szolgált már ura mellet, hogy
érezze: az a máshol még fontosabb, mint az egyszer.

– Elárulod nekem, hol láttad még ezt a két lapított
gombafejet?

– Lapított gombafejek?! – hökkent meg Atvy, és rápil-
lantva az oválisokra, felnevetett. – Jaj, Kalafonia, hogy ne-
ked mik nem jutnak eszedbe! Nos, ugyanennek a jelnek
a dombormûves másolatai ott virítottak az utóbbi külö-
nös halálesetek összes áldozatának valamelyik testré-
szén. De most hagyj magamra! El kell olvasnom ezeket,
hogy tudjam: mit jelentenek az Iszonyat Körei. Ezt a ne-
vet találtam ki a jelnek. Tetszik?

– Hátborzongató, uram. – bólintott Kalafonia.
– Ahogyan az egész rejtély az. – ezzel Atvy a tekercsek

fölé hajolt, és szolgájának máris úgy tûnt, mintha a tisz-
togató teste kissé áttetszõvé válna, annyira az olvasásra
koncentrálja minden energiáját.

...folytatjuk...
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

RAYMOND E. FEIST REGÉNYEI
Vérbeli herceg 898 Ft 760 Ft 670 Ft
A király kalóza I. 998 Ft 950 Ft 850 Ft
A király kalóza II. 998 Ft 950 Ft 850 Ft
A sötét királynõ kalóza 1098 Ft 990 Ft 850 Ft
A kalmárfejedelem titka 1198 Ft 1090 Ft 950 Ft

EARTHDAWN REGÉNYEK
C. Kubasik: A vágyódás gyûrûje 698 Ft 590 Ft 520 Ft 
C. Kubasik: Anya meséje 698 Ft 590 Ft 520 Ft
Talizmán (Novellák) 698 Ft 660 Ft 590 Ft
Nigel D. Findley: Az elveszett kaer 798 Ft 760 Ft 690 Ft

SHADOWRUN REGÉNYEK
Nigel Findley: Magányos farkas 698 Ft 590 Ft 520 Ft
Jak Koke: Idegen lelkek 689 Ft 660 Ft 590 Ft
Jak Koke: Krómba Zárva 848 Ft 810 Ft 720 Ft
Jak Koke: Üres éter 798 Ft 760 Ft 690 Ft

TÚLÉLÕK FÖLDJE REGÉNYEK
Kitaszítottak 478 Ft 450 Ft 400 Ft 

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

BATTLETECH REGÉNYEK
Robert Thurston: A klán törvénye 698 Ft 590 Ft 450 Ft 
Robert Thurston: Vérnév 698 Ft 590 Ft 450 Ft 
Robert Thurston: Sólyomgárda 698 Ft 590 Ft 450 Ft 
M. A. Stackpole: Farkastörvény 798 Ft 760 Ft 690 Ft
M. A. Stackpole: Veszélyes feladat 898 Ft 850 Ft 790 Ft

SHADOWRUN SZEREPJÁTÉK KIEGÉSZÍTÕK
Árnyékmagyarország 1200 Ft 600 Ft 500 Ft 
Végzetes DNS (modul) 438 Ft 400 Ft 350 Ft 

IAN FLEMING: JAMES BOND 007
Casino Royale 629 Ft 440 Ft 350 Ft 

ROBERT JORDAN – AZ IDÕ KEREKE SOROZAT
A világ szeme I. 798 Ft 670 Ft 550 Ft
A világ szeme II. 998 Ft 840 Ft 700 Ft
A nagy hajtóvadászat I. 1198 Ft 1090 Ft 950 Ft
A nagy hajtóvadászat II. 1198 Ft 1090 Ft 950 Ft

A VÁSÁRLÁSRA HÁROMFÉLE 
LEHETÕSÉGETEK VAN:

11
MINDEN JÁTÉKOSUNKNAK LEHETÕSÉGE 
VAN ZSETONNAL FIZETNI.

Ehhez nem kell mást tenni, mint az UL hátulján fel-
tüntetni, hogy mit szeretnél vásárolni. (Természetesen
e-mailben is megírhatod a rendelésedet a behol-
der@mail.datanet.hu címre.)

22
ELÕRE FIZETSZ 
BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON.

Ebben az esetben a csekk hátulján a „Közlemények”
rovatban sorold fel a megrendelt könyveket. Add össze
a kedvezményes árnál feltüntetett összegeket, figye-
lembe véve a darabszámot! Ezt az összeget küldd el
nekünk, és kb. egy hét múlva megkapod a könyveket.
A feltüntetett árak tartalmazzák a postaköltséget is.
Kérjük, hogy számolj pontosan, ha kevesebb pénzt
küldesz, akkor NEM tudjuk a megrendelt árut elkülde-
ni! Címünk: Beholder Kft. 1680, Budapest Pf. 134.

33
UTÁNVÉTELLEL 
SZERETNÉL RENDELNI.

E-mailben vagy levélben írd meg a neved, címed, és
a megrendelendõ könyveket. Mi egy héten belül pos-
tázzuk a könyvet. Az árát a postásnak kell fizetned.
(Ez a kedvezményes ár + 350 Ft postaköltség-hozzá-
járulás.)

Karácsonyi katalógusunkban közel 70 könyvbõl válogat-
hatsz, és már a Cherubion kiadó, valamint a Codex sorozat
könyveibõl is vásárolhatsz.
A kedvezmény mértéke függ az egyszerre megvásárolt
könyv mennyiségétõl. Minden könyvnél két árat tüntettünk
fel. Az elsõ (a drágább) arra az esetre vonatkozik, ha egy
vagy két darab könyvet vásárolsz (persze nem kell
egyformát), a második (az olcsóbb) arra, ha 3 vagy több
könyvet veszel egyszerre. Kérjük, hogy olyan könyvet NE
rendelj, amit nem látsz ebben a listában!

KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK SZUPER ÁRON!

„A” CSOMAG
1. Anya meséje • 2. Sárkányvihar • 3. A kalmárfejedelem titka

„B” CSOMAG
1. Delta kutatás • 2. A világ szeme I. • 3. A világ szeme II.

„C” CSOMAG
1. Vérbeli herceg • 2. Talizmán • 3. A sötét királynõ árnyéka

A csomagok ára egységesen 1500 Ft (utánvéttel 1850 Ft).
További ajándékunk, hogy testre szabhatod az ajándékcso-
mag tartalmát, azaz kicserélheted a 3. számú könyvet egy
neked jobban tetszõre. Az új könyv bármelyik lehet ebbõl a
katalógusból, kivéve a Káosz és rend, valamint a Csillagok
fiai I-II. címû kiadványok. 

BEHOLDER ÁRULISTA
EZ AZ ÁRLISTA 1999. DECEMBER 31-IG ÉRVÉNYES!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

EGYÉB REGÉNYEK
Graham Edwards: Sárkányvihar 998 Ft 840 Ft 700 Ft 
Ken Grimwood: Idõcsapda 750 Ft 520 Ft 410 Ft 
William Shatner: Delta Kutatás 798 Ft 670 Ft 600 Ft 

A MÖBIUS KIADÓ KÖNYVEI
Diane Carrey: Kísértethajó (Star Trek)589 Ft 500 Ft 470 Ft 
Gene DeWeese: A béke õrei (Star Trek)

619 Ft 520 Ft 490 Ft 
Carmen Carter: Hamlin gyermekei (Star Trek)

639 Ft 540 Ft 510 Ft 
Vonda N. McIntyre: Khan haragja (Star Trek)

639 Ft 540 Ft 510 Ft 
Fényévek (Sci-fi antológia) 690 Ft 580 Ft 550 Ft 
Fényévek II. (Sci-fi antológia) 699 Ft 630 Ft 560 Ft 
Sandy Schofield: Halálcsapda (Aliens)

639 Ft 540 Ft 510 Ft 
Robert Shackley: A halál árnyékában (Aliens)

599 Ft 510 Ft 480 Ft 
Robert A. Heinlein: Starship Troopers

659 Ft 560 Ft 530 Ft 
K.W. Jeter: Szárnyas fejvadász 2. 659 Ft 560 Ft 530 Ft 
Joan D. Vinge: Lost in Space 649 Ft 580 Ft 520 Ft 
Edwin Aldrin – John Barnes: A csillagok fiai I-II

1399 Ft 1260 Ft 1120 Ft
Williem Gibson: Idoru 699 Ft 630 Ft 560 Ft

CODEX
Legendák Könyve I. 748 Ft 710 Ft 640 Ft
Legendák Könyve II. 748 Ft 710 Ft 640 Ft
Dale Avery: Hollók (Legendák Könyve III)

798 Ft 760 Ft 680 Ft

CHERUBION KIADÓ
Poul Anderson: A tengernép gyermekei

698 Ft 660 Ft 590 Ft
Terry Pratchett: Bûbájos bajok 698 Ft 660 Ft 590 Ft
Terry Pratchett: Egyenjogó rítusok

798 Ft 760 Ft 680 Ft
John Caldwell: Káosz és Rend 1198 Ft 1090 Ft 990 Ft
Allen Newman: Interregnum 698 Ft 660 Ft 590 Ft

A VALHALLA KIADÓ KÖNYVEI
Átkozott esküvések (MAGUS novelláskötet)

699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Erioni regék (MAGUS novelláskötet) 699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Jan van Boomen: Morgana könnyei (MAGUS)

699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Orson Scott Card: Végjáték 2 699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Margaret Weis és Tracy Hickman: Sárkányszárny

699 Ft 660 Ft 590 Ft 
Roland Morgan: Mágikus vihar 749 Ft 710 Ft 640 Ft 
David Drake: A tõr 699 Ft 660 Ft 590 Ft 

Könyv címe Bolti ár 1-2 könyv 3 vagy több
esetén könyv esetén

AZ EURÓPA KIADÓ KÖNYVEI
Stephen Lawhead: Az édenkert háborúja (Albion dala 1)

980 Ft 930 Ft 830 Ft 
Stephen Lawhead: Végtelen fonat (Albion dala 3)

980 Ft 930 Ft 830 Ft 

A SZUKITS KIADÓ KÖNYVEI
Edo van Belkom: Õrjítõ éhség (Werewolf)

690 Ft 660 Ft 590 Ft 
R. A: Salvatore: A démon ébredése 660 Ft 640 Ft 570 Ft 
Dragonlance: Margaret Weis és Tracy Hickman könyvei
A múlt és jövõ ura 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Találkozások 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Ikrek hatalma 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Ikrek próbája 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Pusztulás 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
Háború 590 Ft 590 Ft 500 Ft 
J. Robert King: Vérszövetség (Planescape)

750 Ft 710 Ft 640 Ft 
A kõbe zárt kard – Az Excalibur legendái

690 Ft 660 Ft 590 Ft 

A BENEFICIUM KIADÓ KÖNYVEI
Regnum hermeticum (Ars Magica novellás kötet)

798 Ft 760 Ft 680 Ft 
R. A. Salvatore: A negyedik mágia visszhangjai

798 Ft 760 Ft 680 Ft

HATALOM KÁRTYÁI
Alappakli (IV. kiadás) 850 Ft 
Isteni Szövetség kiegészítõ 650 Ft 
Ezüsthajnal 650 Ft 
Árnyékhold 650 Ft
Aranyforrás 650 Ft

HKK CSILLAGKÉPEK
Vízöntõ 200 Ft 
Halak 200 Ft 
Kos 200 Ft 

HKK INVÁZIÓ
Khor földje 200 Ft 
Kalandozók városa 200 Ft 
A földanya paradicsoma 200 Ft 
Az óriások földje 200 Ft 

A Csillagképek és Invázió megrendelésére még két külön feltétel

vonatkozik:

• Fajtánként legalább 3 csomagot kell rendelni belõle. Ha ennél

kevesebbet rendelsz, akkor a küldeményt nem tudjuk ajánlva küldeni,

és az ebbõl eredõ kárért sem tudunk felelõsséget vállalni.

• Ha olyan Csillagképek vagy Invázió kiegészítõt rendelsz meg, ami már

kifogyott, akkor automatikusan a legközelebb megjelenõt küldjük el

helyette.

Karácsonyi ajándék a játékosainknak! Ha legalább 5 könyvet rendelsz, és zsetonnal fizetsz, akkor további 10%
engedményt kapsz az árból! Az 5 könyvbe nem számítanak bele az ajándékcsomagként megrendelet könyvek!

ÚJ!

ÚJ!
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ÚJ!
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AZ EDDIG MEGALAKULT KÖZÖS TUDATOK LISTÁJA
9101 Álomôrzôk Jó 1993.11.23. 1531 Pelegrin Egy Fônix
9102 Vasalt Bunkók Semleges 1993.12.23. 1506 Kôfejû Beldor Egy eltaposott quwarg
9103 Serény Múmiák Gonosz 1994.01.07. 4709 Ithril Egy mosolygó angyalka rózsaszín bugyiban
9104 Viharlégió Semleges 1994.01.27. 4827 Ligthning Fist Egy tornádó örvénylô tölcsére
9105 Lélektisztító Irgalmas Nôvérek Raia 1994.02.13. 2351 White Nor Wacak Egy halványan vibráló nyunyónyûvô vikócmajom
9106 Arany Magisztrátus Fairlight 1994.03.27. 4116 Tour Wen Varázskönyvbôl ömlô aranyló hatalom
9107 Ezüst Kígyó Szövetsége Fairlight 1994.04.08. 1719 Tûztövis Két kört formázó ezüst kígyó
9108 Naplovagok Raia 1994.06.01. 1522 Horin Argieron Fehéren izzó tûzgömb
9109 Északi Druida Szövetség Sheran 1994.06.15. 5300 Kárász Egy tölgyfakoszorú
9110 Zan Rendje Általános 1994.06.21. 2074 Harq al-Ada Bézs alapon édeskés illatú halálsikoly
9111 Ördögi Kör Dornodon 1994.07.25. 4538 Ilinir Doaron Koponyák gyûrûjében fekete obszidián denevér
9112 Mesterek Bandája Árnymanó 1994.07.25. 2434 Lop-Nessy Eszti Egy kincsekben dúskáló, vigyorgó Árnymanó
9113 Pusztítás Prófétái Leah 1994.07.25. 2117 Albertus Magnus Egy kasza
9114 Pöröly Rend Általános 1994.08.15. 2195 Killer Thorn Egy sújtásra emelt pöröly
9115 Igazság Keresôi Általános 1994.08.18. 2673 Fun-thomas Egy Lélekmérleg
9116 Ördögi Kör Leah 1994.09.05. 3149 Philatorix Denevérek gyûrûjében fekete obszidián koponya
9117 Hófarkas Klán Általános 1994.09.14. 1950 Deborah Egy hófehér farkasfej
9118 Két Kard Testvérisége Tharr 1994.09.19. 5773 Planned Flamedix Földbe szúrt kard
9119 Kvazársziklák Népe Troll 1994.11.07. 1931 Otoaak Egy véres csatabárdot nyalogató Troll
9120 Változás Gyermekei Alakváltó 1994.12.14. 5545 Harvester Agenor Egy nekrofun-bonsai
9121 Szamócák Általános 1995.01.04. 5551 Atomvillanás Szamóca
9122 Vashegyek Nemzete Törpe 1995.01.18. 4761 Kazimir Hatalmas hegyek ormai mögött lenyugvó Nap
9123 Acél Öklök Kobudera 1995.01.24. 3403 Ashkenor Otthonát védelmezô Jáde-sárkány
9124 MAFFIA Gonosz 1995.01.27. 3112 Kova Kardra tekeredô, kitárt szárnyú háromfejû sárkány
9125 A Korona Bajnokai Általános 1995.02.14. 4842 McNewast Egy koronára fonódó kígyó
9126 Aranysárkány Raia 1995.03.09. 3612 Babsaláta Aranysárkány
9127 A Pentagramma Testvérisége Általános 1995.03.17. 3430 Yasmina Lángoló Pentagramma
9128 Vérvörös Légió Tharr 1995.04.10. 3388 Brendan Mindent elsöprô hömpölygô ármádia
9129 Illúzió Mesterei Általános 1995.06.19. 2444 Fealefel Throm Kékes fényben úszó, derengô szellemalak
9130 Idô Porszemei Általános 1995.06.27. 2788 Kaqxar Kaleidoszkóp
9131 Éjharcosok Általános 1995.07.10. 1170 Rothdak a Megtorló Éjfekete kardról vörös vércsepp csapódik a porba
9132 Csontbrigád Általános 1995.08.02. 4822 Laza Padka Mindent átható csapatszellem
9133 Smaragd Sasok Alakváltó 1995.08.08. 3519 Roberto Egy tûzoszlopon átrepülô ALAKVÁLTÓ
9134 Fény Testvérisége Jó 1995.08.09. 4105 Avina Fényt tükrözô kristály vizû tó
9135 Mágia Örökösei Gnóm 1995.09.21. 2932 Benedict Egy kristálygömb belsejében épülô mágustorony
9136 Kerekkorsó Rendje Általános 1995.10.05. 1724 Téla Oriens Néhány, tengernyi sörben tántorgó, és daloló alak
9137 Sheran Múmiák Sheran 1995.10.18. 2289 Askelson az Örzô MOSOLYGÓ RETTENET RÓZSASZÍN BUGYIBAN
9138 Szeretet Vándorai Elenios 1995.10.19. 2164 Gwyldyn Csôrében mákrózsát tartó galamb
9139 Erdôk Vándorai Elf 1995.10.26. 3813 Banális Ájlbibek Szellôjárta fûzfaliget a csillagos ég alatt
9140 Ördögi Kör Dornodon 1996.01.26. 3026 Xeldor Dortin Koponyák gyûrûjében vérvörös denevér
9141 Igaz Barátok Semleges 1996.04.17. 2370 Hantherni Larissa Lelkekben élô Igaz Barátság
9142 Üdvhadsereg Általános 1996.05.09. 5384 W.A. Gina Idôs asszonyt szopógödörbe segítô ifjú harcos
9143 Ordo Mutantum Mutáns 1996.05.15. 5266 Jáde Egyszarvú Nemesi díszekben pompázó Puhos Kópos
9144 Sziklaöklök Kobudera 1996.12.02. 1328 Febster Egy kolostort védelmezô Jáde- sárkány
9145 Humán Páholy Ember 1996.12.02. 1444 Aranysárkány Egy tûzförgetegbôl kilépô ember
9146 Vértestvérek Általános 1996.12.27. 5089 Kék sequator W.D. Sírkövön fekvô vörös rózsa
9147 A Káosz Lordjai Chara-din 1997.05.06. 1701 Zanarchista Prédára lesô drónkeselyû
9148 Sötét Inkvizíció Apostolai Gonosz 1997.05.07. 4706 Acid el Sinistre Egy koponya, mely szemüregében haláltusádat látod
9149 Mélysötét Vándorai Elf 1997.05.15. 3429 Faithful Tanthalas Egy csillogó szemû obszidián pók
9150 Ars Magica Általános 1997.05.30. 2849 Qusaimódó Egy mágikus viharban meditáló varázsló
9151 Ghalla Gyermekei Általános 1997.07.31. 4562 Beneditta Egy PSZÍ jel
9152 Összhangzat Általános 1997.11.11. 2363 Enyasio Lant, mit angyal s ördög tart
9153 Árnymenôk Árnymanó 1997.11.19. 5273 Khis Pisock Árnymanó feje felett tündöklô glória
9154 A Földelem Urai Tharr 1998.04.28. 4369 O’li Izzó magmából elôtörô gránit monolit
9155 Fekete Druidák Sheran 1998.06.24. 5147 Darochaar Bíborhold elôtt álló trikornis herceg
9156 QUWARG Általános 1998.07.28. 3492 Nightwolf Egy acélkolosszust kibelezô vicsorgó QUWARG
9157 A FÉNY hordozói Jó 1998.08.12. 3158 Wassermann Bobó Sötét fellegeken áttörô dicsfényt körbeálló alakokb
9158 Feminin Galeria Általános 1999.02.23. 3176 Silina Óriás bilborchidea
9159 Pszichopaták Általános 1999.05.20. 1682 Locke Ketrecébôl szabaduló dühöngô ôrült
9160 A Csillagösvény Tárnokai Törpe 1999.06.02. 1156 Gobó Munfann Az ôsök szellemiségével eltelt Törpe Lélek
9161 ujcsapat9161 Általános 1999.10.07. 1811 Morran MacMoran



A legutolsó fejlesztések a KT vezetõkkel történt találko-
zóm eredményeképp kerültek be a programba.
� A karakterlapon megjenítésre kerül, hogy ki mennyi

TU-t fejlesztett a KT képességbe.
� A karakterlapon kiíródnak az aktuális isteni küldetések is,

az ezzel kapcsolatos apró bugot idõközben javítottam.
� Akiknek megvan a gyógyító totem nevû képesség, en-

nek beállítása megjelenik a feltételes parancsoknál.
� Remélem, hogy a TF találkozóig elkészül az a fejlesztés,

miszerint a másznivalókban, ha a szükségesnél legalább
4-gyel nagyobb a mászásod, akkor extra szörnnyel és
esetleg extra kinccsel is találkozhatsz.

� A kvazárkovácsok új kvazártárgyak elkészítését vállal-
ják, köztük egy kiváló szúrófegyverét.

� A kihívás tornyába nem körönként egyszer, hanem kö-
rönként háromszor lehet bemenni. Még a kihívás tor-
nyával kapcsolatban, megcsináltam, hogy akinek nincs
lopása, vagy csak 1-es van neki (véletlenül kinõtt vala-
hogy), az ne kapjon lopás szakértelempróbát.

� A szent liget rombolása nehezebb lett, a szent tölgyhöz
hasonló mértékben.

� A rabszolgázás elkerülése végett, beraktam a programba,
hogyha leölnek egy karaktert, akkor a jó értelemben „át-
kozott” tárgyakat ne lehessen tõle elvenni. Ilyen pl. a tu-
dás gyöngye, amit ugye sehogy nem lehet átadni, de ha a
rabszolga felhalmozza õket, és a gazdi leüti, akkor meg-
szerezheti tõle. Ebbe a kategóriába tartozik néhány spe-
ciális küldetés tárgy (pl: drakolder szem, Tudás Könyve).

� Korábban a 40 soros UL feltétele az volt, hogy a karakter-
nek legalább 200. fordulósnak kell lennie ÉS a csatorna
túloldalán. Most viszont a feltétel VAGY, azaz ha a csator-
na innensõ oldalán vagy 200 fordulós, vagy a túloldalon,
de kevesebb fordulós, akkor is léphetsz 40 soros UL-t.

� Korábban ha valaki 3 napnál gyakrabban lépett, akkor
kevesebb ép-t és vp-t regenerált. A 7 napos játékhét be-
vezetésével ez is csökkent, most már csak akkor van
csökkentett regenerálás, ha valakinek a két fordulójá-
nak betáplálása közt két napnál kevesebb telik el. Itt
említem még meg, hogy a 7 napos játékhét miatt volt
egy apró bug, az átálló dátum (szept. 29.) környékén
keletkezõ maradék napok számolgatásával. Amikor a

hibát kijavítottam, néhány embernél elõfordulhatott,
hogy 1-2 nappal korábbira változott a köv. játékhete.

� Hosszú idõ után végül sort kerítettünk az „illegális tár-
gyak” megsemmisítésére a csatorna innensõ oldalán.
Bizonyára már azt hittétek, már el is feledkeztünk a do-
logról... de sajnos nem. A dolog azért volt idõszerû,
mert egy KT képesség hibájából rövid idõre ismét lehe-
tõvé vált a tárgyak áthozása.

� A megsemmisített tárgyak: kaktuszbogyó
(össz. 334 db), borkonyó bibe (össz. 849 db),
lótuszvirág (össz. 92 db), fokhagyma (össz. 433 db).

A KT vezetõk kérésére beleegyeztem, hogy minden KT fej-
leszthessen még egy utolsó, 13. képességet, hogy esetle-
ges fennmaradó pontjait elkölthesse. A 13. képességgel
azonban a pontkeret NEM növekszik már hárommal, és
csakis egy meglevõ képességet lehet 13-nak választani.

A gyógyító totem, önismeret és butaság ára nevû ké-
pességek annyira univerzálisnak és közkedveltnek bizo-
nyultak, hogy beleegyeztem, a 13. képesség kifejlesztése
után a KT automatikusan megkapja ezeket. Ha ezek közül
bármelyiket már korábban kifejlesztette, akkor az erre
költött pontot (gyógyító totemnél ez 1!) visszakapja, és
rögtön fel is használhatja a 13. képességnél.

Korábban azt írtam, hogy ezután is lehet fejleszteni, és
az elköltött TU-k után bizonyos idõközönként +1 TNO és
+1 KNO jár. Ennek körülményeirõl, módjáról még min-
dig nem született végleges döntés, az alapötlet az volt,
hogy 30 TU-ig lehessen fejleszteni (ekkor jár a +1 TNO,
+1 KNO), utána az EF nullázódjon, valamint akkor is, ha
valaki 5 körig nem EF-fel. Vannak azonban KT-k, amelyek
szeretnék, ha ez a 30-as korlát nagyobb lenne, más KT-kat
pedig az izgat, mi fog történni az olyan képességekkel,
amelyek egy-egy képesség kifejlesztésétõl függnek. Mások
amiatt aggódtak, hogy a 300 TVP egy TNO-ért és egy
KNO-ért túl kevés, ha a 30 TU-t egy rabszolga biztosítja.
Lehet hogy ez a +TNO, KNO nem is volt olyan jó ötlet,
legalábbis azoknál, akiknek már amúgy is van valamilyen,
fejlesztéstõl függõ bónusza... Mindenesetre szívesen látok
bármiféle hozzászólást.

TIHOR MIKLÓS

KKTT  KKÉÉPPEESSSSÉÉGGEEKK

IILLLLEEGGÁÁLLIISS  TTÁÁRRGGYYAAKK

VVÁÁLLTTOOZZÁÁSS

FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSEEKK
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Inaktív képesség, ha a megadott kalandozóval stb-vel ta-
lálkozol, akkor kattan be, és az illetõ elfelejti, hogy is né-
zel ki, no meg az összes feltételes parancsát.

A felejtés tipikus szivató képesség, elfelejtethetjük ve-
le egy kalandozó összes feltételes parancsát. Igazándiból
sokat ehhez nem lehet hozzátenni, talán annyit, hogy
mostanában a felejtés nem divat, ezért nem kell tõle félni
annyira.

A kí koncentrációt csak azok kapják meg, akik birtokolják a
harcmûvészet képességet. Ha a kí koncentráció aktív, a kí
képesség használatának esélye megnõ 10%+(pszi/6)*5%-
kal, de max. 25%-kal, és így sem haladhatja meg a 95%-kot.
Ezenkívül a megadott képességet gyakrabban használod,
vagyis ha nem a megadott képességet használnád, akkor
van 10%+pszi szakértelem*2% esély, hogy mégis csak ezt
használod. Az azonos nevû tudati képességnél a pszi szak-
értelem helyettesített értéke 15.

FIGYELEM, a <kí képesség> csak páratlan szám lehet
(a megfelelõ sorszámú kí képesség, ld. a harcmûvészet
szakértelem növelésekor kapott enciklopédiákat)!

Az agyletapogatással szörnyek és tárgyak enciklopédiáját
szipkázhatod el azon kalandozók agyából, akikkel találkozol.
Hogy a képesség népszerûbb legyen, használati költségét a
fentire csökkentettem az eredeti 5 TVP-rõl.

Ez egy különösen jól használható pszi képesség, ugyanis
az agyletapogatással vagy a felejtéssel ellentétben, közvet-
lenül befolyásolja karaktered fejlõdését, minden egyéb
szakértelmed 15%-kal jobban fejlõdik az adott forduló-
ban, beleértve persze a pszi képességet, no meg a tauma-
turgiát és teológiát. Javaslom mindenkinek, hogy ha más
pszi képességet nem is, ezt mindenképp használja min-
den körében.
MÉG EGY MEGJEGYZÉS. A TF program egész számokkal dol-
gozik, ezért sokszor kerekít. Ha pl. valakinek 1%-kot fej-
lõdik egy szakértelme, akkor a kerekítés szerint 1%*1.15
is 1% lesz, azaz nem nyertünk semmit. Ennek kiküszöbö-
lésére beraktam, hogyha a kerekítés miatt nem lenne
plusz növekedés, akkor is van 15%*[alap növekedés]
esély arra, hogy plusz 1%-kot fejlõdik a képesség.
Példa. 40-es teológiám van, kiadok egy V 21 8 parancsot.
Ettõl alapban a teológia 3%-kot fejlõdik, de ha van érvény-
ben szürkeállomány aktivizálásom, akkor van 45% esé-
lyem, hogy 4%-kot fejlõdik, nem 3%-kot.

Egy elég egyszerû pszi képesség, mentális mentõdobáso-
dat, azaz szerencsédet javítja 4-gyel. Néhány példa, hogy
mi ellen számít a mentális mentõdobás: bûvölés, pszi tá-
madások (ld. pszi elementál), illúziótámadás. Olimpiára
mindenképp javaslom a használatát.

MENTÁLIS PAJZS (72. pszi képesség)
Típus: pszi
Hatóidõ: következõ kör elejéig
TVP: 5 PP: 9
Használata: P 72

SZÜRKEÁLLOMÁNY AKTIVIZÁLÁSA (71. pszi képesség)
Típus: pszi
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 5 PP: 12
Használata: P 71

AGYLETAPOGATÁS (70. pszi képesség)
Típus: pszi
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 2 PP: 20
Használata: P 70

KÍ KONCENTRÁCIÓ (69. pszi képesség)
Típus: pszi
Hatóidõ: 1 kör
TVP: 5 PP: 14
Használata: P 68 <kí képesség>

FELEJTÉS (68. pszi képesség)
Típus: pszi
Hatóidõ: inaktív
TVP: 5 PP: 5
Használata: P 68 <kalandozó/faj/vallás/KT>

TIHOR MIKLÓS

T F - V A R Á Z S L A T O K
FFolytatjuk a TF varázslatok részletes elemzését. A magyarázatokat a márciusi Krónikábanolytatjuk a TF varázslatok részletes elemzését. A magyarázatokat a márciusi Krónikában

találod. A leírásokban nemcsak a varázslatok mûködése szerepel (ez amúgy is benne van aztalálod. A leírásokban nemcsak a varázslatok mûködése szerepel (ez amúgy is benne van az
eredeti enciklopédiában, bár nem árt, ha így szépen sorban össze lehet õket gyûjteni),eredeti enciklopédiában, bár nem árt, ha így szépen sorban össze lehet õket gyûjteni),

hanemhanem sokszor a program mûködésével kapcsolatos titkokat is leírok, sokszor a program mûködésével kapcsolatos titkokat is leírok, 
pl. lopás képlete vagy apl. lopás képlete vagy a kör eleji gyógyulásé.kör eleji gyógyulásé.



A pszi fejlesztés semmi mást nem csinál, csak a pszi képes-
ségedet fejleszti, azt viszont nagyon hatékonyan teszi. Vol-
taképp ez egy speciális TF parancs, amellyel a pszi fejleszt-
hetõ. Megéri-e használni? Szürkeállomány aktivizálása
mellett, 10-es pszinél 13%-ot fejleszt a pszin, tehát effektív
150 TVP-bõl tudunk a pszin egyet növelni. A tulajdonság
TF-eléshez hasonlítva, ez mindenképp megéri, fõként ha
tényleg komolyan akarjuk a pszit használni. 20-as pszinél
a fejlõdés 9%, tehát valamivel több, mint 220 TVP kell az
eggyel való megnöveléshez, talán még ez is belefér.

Ezzel a képességgel a 2. paraméterként megadott ércet ál-
líthatod elõ, ha elõállítható, és van válad a transzformáci-
óhoz szükséges ércbõl. Félek, hogy a képességet fõként
rabszolgák használják, ezért is csökkentettem a költségét
10/30-ról a fenti értékekre. Tény, hogy sokan legalább
egyszer használják a képességet, mert istenük ezt várja el
tõlük küldetésként.

Bár ezeken az oldalakon sok titokra derül fény, most
mégsem fogok táblázatot közölni arról, hogy melyik fém-
bõl mit lehet elõállítani, mert nem akarom elvenni senki-
tõl sem a felfedezés örömét.

Ez a varázslat annak idején külön a játékosok kérésére ké-
szült, pl. azért, hogy kör közben meg lehessen szabadul-
ni a láthatatlanságtól. Én nagyon sok más alkalmazást
nem is ismerek, amikor érdemes lenne a saját varázslato-
dat leszedni magadról, kivéve, amikor – sajnálatos mó-
don – több játékos csalni próbált azzal, hogy felrakott egy
varázslatot magára, leoldotta, majd újra felrakta stb.

Egyike a legnépszerûbb nem-harci varázslatoknak, már ha
az ember gyõzi manifesztátor nyúlvánnyal – ehhez azon-
ban sajnos jelentõs aranykészletek kellenek, tehát egy

kezdõ karakter nem engedheti meg magának, bármennyi-
re is szeretné. Tapasztalt tolvajoknak szinte kötelezõ, hi-
szen +5 lopást ad, de a tolvajoktól félõk közül is sokan
használják, hiszen a legtöbb tolvaj nem használ láthatat-
lanság észlelését (attól függetlenül, hogy ez nem kívánna
tõlük túl nagy erõfeszítést).

A varázslat másik nagy haszna, hogy inkognitóban
tudsz közlekedni. Ha lépten-nyomon találkoznak veled a
kalandozók, tudják, merre vagy, lesújthatnak rád tudati ké-
pességekkel meg hasonlókkal – ez fölöttébb kellemetlen.
Igaz, hogy a pozitív KT képességek hatásaitól is megfosztod
magad, de egy magányos farkasnak ez még így is megéri.

Talán kevesebben tudják, de a láthatatlanság +3 vé-
dettséget is ad a harcban, ezért ha máskor nem, olimpián
mindenképp érdemes felrakni.

A fentiek mellett a láthatatlanság ideálisan fejleszti ta-
umaturgiádat, még magasabb szinten is.

Ezzel a varázslattal lehet a kvazárt elõállítani, komponen-
se egy ramit kõ, egy ilkin érc és egy pular kristály. A csa-
torna túloldalán található kvazár tárgyak messze jobbak,
mint amit a nyugati oldalon találhatsz, mégis, a tápos va-
rázstárgyak bevezetése óta kevésbé népszerûek. Ennek
oka szerintem az, hogy a 200-300. fordulós karakterek
nagy része már jelentõs aranyvagyonnal rendelkezik az át-
keléskor, és megengedheti magának, hogy bevásároljon a
mágikus felszerelésekbõl (vagy ha nem, akkor a kvazár-
cucc is nehézséget fog jelenteni). És ha már megengedhe-
ti magának, miért ne a legjobbat vegye?

A varázslat használati költségét 10/35-rõl a fentiekre
csökkentettem, hogy ne csak a rabszolgatartók vegyék
hasznát. Ezenkívül beraktam a programba néhány tápos új
kvazár tárgyat, amelyeket nem lehet átadni, tehát csak el-
készíttetõje viselheti, nem lehet rabszolgákkal legyártatni.

A láthatatlan észlelését egyrészt a paranoiás tolvajgyûlö-
lõknek javaslom, másrészt azoknak, akik maximalista mó-
don akarnak „interaktivizálni” azokkal a kalandozókkal,
akikkel potenciálisan találkozhatnak: azaz lopni akarnak
mindenkitõl, aki útjukba kerül, le akarják lesni a TU-ját,
szkanderozni meg hasonló tudati mókákat szeretnének
ûzni. A varázslatnak nincs anyagi komponense, és haszná-
lati költsége is igen csekély, úgyhogy, ha másra nem, olim-
piára mindenképp javaslom, az ellenfél +3 védettségének
semlegesítésére.

LÁTHATATLAN ÉSZLELÉSE (78. varázslat)
Típus: rúna
Hatóidõ: következõ kör elejéig
TVP: 5 VP: 7
Használata: V 78

FÚZIÓ (77. varázslat)
Típus: rúna
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 VP: 25
Használata: V 77 <mennyiség>

LÁTHATATLANSÁG (76. varázslat)
Típus: rúna
Hatóidõ: következõ kör elejéig
TVP: 5 VP: 15
Használata: V 76 <varázslat>

MÁGIAFELOLDÁS (75. varázslat)
Típus: rúna
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 VP: 5
Használata: V 75 <varázslat>

MOLEKULA ÁTRENDEZÉS (74. pszi képesség)
Típus: pszi
Hatóidõ: azonnali
TVP: 5 PP: 20
Használata: P 74 <érc>

PSZI FEJLESZTÉS (73. pszi képesség)
Típus: pszi
Hatóidõ: azonnali
TVP: 20 PP: 20
Használata: P 73
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Szinte el sem hiszem, de már a hatodik dalnokvetélkedõt
hirdethetem meg ünnepélyesen. Bevallom, sokat gondol-
kodtam azon, milyen kategóriák legyenek az idén, hogy a
versek is egyenlõen oszoljanak meg a témák között, és be-
küldött ötleteiteket is belefoglaljam valahogy. Nos, az
eredményt itt láthatjátok, aztán vagy beválik, vagy nem.

A veterán kalandozóknak már nem újdonság a neve-
zés mikéntje, de a kezdõ bárdok kedvéért ismét elmesé-
lem. A nevezésnek nincsenek feltételei, hangszer, vagy ze-
ne szakértelem nem szükséges, mivel úgysem tudnám
ellenõrizni meglétét. Bárki indulhat, aki erdauini kalan-
dozó. A pontozás meggyorsítása érdekében a pályamûve-
ket 3 példányban kérem, külön A/4-es lapon, olvashatóan
kézzel, vagy géppel írva, lehetõleg nem ajánlott, vagy por-
tós küldeményként, mivel a postára nem járok gyakran.
Ne felejtsétek el ráírni karakteretek nevét, karakterszámát
és a kategóriát, amelyben nevezni kívánjátok a mûvet. A
mellékelt levelekre valószínûleg nem fogok tudni vála-
szolni, ezért elõre is elnézést kérek. Észrevételeiteket, ja-
vaslataitokat azonban szívesen fogadom és igyekszem be-
építeni a kialakult hagyományba.

Pár tipp a nevezéshez: lehetõleg ne a III. Egyéb kate-
góriában indulj, mert ott sokkal nehezebb jó helyezést el-
érni a sok-sok pályamû között. Továbbá ne csenj mások-
tól mûveket, általában kiszúrjuk az ilyesmit, de ha nem,
késõbb a nagyközönség biztosan! S az sem mindig jó
módszer, ha sok verssel indulsz, mert nem a mennyiség,
hanem a minõség számít.

A díjak tekintetében tervezünk egy kis meglepetést,
de ami már most is biztos, hogy a tavalyihoz hasonlóan az
elsõ helyezett mirtuszkoszorúval, szerencsetalizmánnal
és 100 arannyal, a második helyezett smaragd védõgyûrû-
vel és 60 arannyal, a III. helyezett pedig Eldaran karkötõ-
vel és 40 arannyal lesz gazdagabb.

A pályázatok beküldésének határideje 2000. február
28. napja, utána már ne küldjetek, mert feloszlik a zsûri.

Nincs más hátra, jöjjenek hát a dalnokok! A bárdok-
nak tiszta hangokat, kalandozó társaimnak boldog, békés
karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok!

YASMINA #3430

AAZZ  IIDDEEII  KKAATTEEGGÓÓRRIIÁÁKK::

II..  kkaatteeggóórriiaa  --  DDaallookk  aa  kkaarr  eerreejjéérrõõll

Ide csaták, háborúk, hõsi tettek

elbeszéléseit várjuk rímekbe szedve.

Bármit, ami a kar erejérõl, dicsõítésérõl

szól, legyen az harc, építés, vagy

csak a bicepszek méltatása.

IIII..  kkaatteeggóórriiaa  --  DDaallookk  aa  sszzíívv  eerreejjéérrõõll

Ide tartozik a szerelem, a nagy

elhatározások, egy diadal, vagy éppen

egy gyász méltatása. Minden, amihez nem

fizikai erõ, hanem eltökéltség kell.

IIIIII..  kkaatteeggóórriiaa  --  EEggyyéébb

A szokásos joker, ha a téma

nem sorolható máshová.

IIVV..  kkaatteeggóórriiaa  --  PPrróózzaa

Mivel nem túl nagy a novellák, elbe-

szélések száma, nem bontjuk a kategóriát

témák szerint, mint a versek esetében.

Bármirõl írsz, ha az nem rímel, ide tartozik.

A cím, ahova mûveidet küldheted:
Tóth Zsoltné – 3300 Eger, Hadnagy u. 15. tetõtér 7.

Ghallai Ghallai BárBárdvdversenyerseny
Beküldési határidõ: 2000. február 28.6666 ....

IIddéénn  iiss  kkiilleennccttaaggúú  zzssûûrrii  ffooggjjaa  eellbbíírráállnnii  aa  vveerrsseekkeett
hháárroommffõõss  lláánnccookkbbaann..  MMiivveell  aa  vveerrsseennyy  kkeezzdd  ttúúll--
nnõõnnii  rraajjttaamm  ééss  aazz  ÖÖsssszzhhaannggzzaatt  KKTT  ffeellvváállllaallttaa  aa
mmuunnkkaa  oorroosszzlláánnrréésszzéétt,,  eezzúúttttaall  aa  bbíírráákk  jjóórréésszztt  kköö--
zzüüllüükk  kkeerrüüllnneekk  kkii,,  vvaallaammiinntt  eellssõõbbbbssééggeett  ééllvveezznneekk
aa  ttaavvaallyyii  hheellyyeezzeetttteekk,,  aammeennnnyyiibbeenn  ppoonnttoozznnii  sszzee--
rreettnnéénneekk  nneevveezzééss  hheellyyeetttt..  ((LLeeggaalláábbbb  lleesszz  eessééllyyüükk
aazz  iiffjjúú  ddaallnnookkookknnaakk..))  EEnnnneekk  eelllleennéérree  vvaann  mméégg
sszzaabbaadd  hheellyy  ééss  bbáárrkkii  jjeelleennttkkeezzhheett,,  aakkii  eelléégg  kkiittaarr--
ttáásstt  éérreezz  mmaaggáábbaann  aa  ssookk--ssookk  mmûû  eelloollvvaassáássááhhoozz..
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Hosszú-hosszú szünet után ismét kaptam Közös Tudatokról
szóló mentális üzeneteket. Az elsõ egy nemrég alakult, fiatal
tudat, A Fény hordozói bemutatkozása. A másik üzenet egy
olyan tudattól érkezett, amely már bemutatkozott a Tallózó
hasábjain. Ennek ellenére úgy éreztem, hogy a levélnek itt a
helye, mivel a KT-t érintõ és sokak számára érdekes dolgok-
ról van benne szó. Továbbra is várom más tudatok bemutat-
kozásait, leveleit! TREEM

Sokan kérdezik tõlünk, hogy miként lehet hirdetni a Ghalla Newsba.
Nos, a TF-fel, és KG-vel kapcsolatos hirdetéseteket feladhatjátok a fordulótokkal együtt
egy külön papíron, melynek fejlécén szerepel a Ghalla News vagy KG hirdetés felirat.

Tisztelt kalandozók!
A Sziklaöklök Közös Tudatról eddig igen keveset olvas-
hattatok itt, mert alapelvünk, hogy nem hirdetések út-
ján próbálunk új tagokat toborozni, hiszen „Jó bornak
nem kell cégér!” Amiért most mégis kénytelen voltam
tollat ragadni, az azért van, mert a közelmúltban a KT-
t érintõ több dolog is napvilágot látott a GN hasábjain.

Elõször is a KT és magam nevében elhatárolódom
Vay Décker társunk egyes megnyilvánulásaitól, hozzá-
téve, hogy azóta megbeszéltük, hogy a jövõben a maga
nevében ír hirdetéseket, amik tartalmának igazodniuk
kell törvényeinkhez. A Sziklaöklök KT továbbra is tart-
ja magát azon õsi törvényekhez, melyeket a kolostorok-
ban tanultunk, így Vay fenyegetéseiért ezúton kérek el-
nézést. Továbbra is tilos Sziklaökölnek a vezetõ (vagy a
KT) engedélye nélkül másra támadni, agresszívan visel-
kedni. Ezután is kérem, hogy aki ennek ellenkezõjét ta-
pasztalja, az jelezze nekem. Mi elsõsorban továbbra is
békés kobudera szerzetesek vagyunk, akik persze meg-
védik magukat, ha szükségük van rá.

Sokan kérdezik, hogy ha nem folyunk bele vallási
ellentétekbe, miért zárjuk ki Chara-din híveinek belé-
pését a KT-ba. Nos, természetesen hallottunk mi is az
õsi istenrõl, de jelenleg hét isten uralja Ghallát. Ta-
pasztalataink szerint Chara-din Ghalla igába hajtásá-
ra és az istenek hatalmának megszerzésére tör, ezért
mi továbbra is küzdünk ellene és követõi ellen. Leszö-
gezem: ezen a nézetünkön nem kívánunk változtatni,
ezért feleslegesnek tartanám itt most új hitvitát nyitni.

A Tudatunk iránt érdeklõdõket tájékoztatom, hogy
Közös Tudatunk gyakorlatilag megtelt. Természetesen
várható némi üresedés, de a megüresedõ helyekre csak
elkötelezett, valóban közénk tartozni akaró kobuderá-
kat keresünk.

A – hírek szerint – alakuló harmadik kobudera KT
képviselõt pedig arra kérném, keressen meg mielõbb,
szeretnénk nekik minden segítséget megadni,
amennyiben elfogadják. Természetesen a hozzánk for-
duló fajtársainkat ezután is tõlünk telhetõen segítjük.
A levél cím, ahol elérhettek: Kiss Gyula, 2432 Szabad-
ságháza, Kossuth u. 2. e-mail: kgyula@unanet.hu
fax: 25-478-610. Köszönöm figyelmeteket, tisztelettel:

FEBSTER

Üdvözletünk, Kalandozók!
Engedjétek meg, hogy Ghalla egyik legfiatalabb
Közös Tudatának nevében köszöntselek bennete-
ket, valamint, hogy ez úton mutatkozzunk be! A
Világégés utáni hatodik évben, Raia havának
Tisztulás Napján szabad akaratunkból tudati kö-
zösséget hoztunk létre. Mindannyiunknak volt
egy elõzõ élete. Elõzõ, mert a tûzviharral mind-
nyájunk élete megváltozott…

Mert a tûzviharral eljött az éjszaka. A ma-
gány és a nélkülözés éjszakája. Mindenki – kit
ismertünk – meghalt. Minden – mit szerettünk –
elveszett. És nem értettük, mi magunk miért ma-
radtunk meg…

De a sötétben együtt megleltük a FÉNYT, és
egymást segítve elindultunk, hogy elvigyük azok-
nak, kik hozzánk hasonlóan egyedül bolyonga-
nak a magány éjszakájában. Hogy segítsünk
azokon, akiknek - bár nem várják - mégis szük-
ségük van ránk. Hogy jobbá, elviselhetõbbé te-
gyük világunkat…

Ha te is egyedül jársz e vad világban, és a fu-
tó ismeretségeken kívül többre vágysz, ha aurád
ragyogóan fehér, és ha – mert ez a legnagyobb ha
– kész vagy áldozatokat is hozni másokért, akkor
mi szeretettel várunk tudati közösségünkbe. Ha
felkeltettük érdeklõdésedet, akkor keress meg en-
gem, vagy bármely „Sötét fellegeken áttörõ dics-
fényt körbeálló alakok” jelvényt viselõ társunkat!

A FÉNY hordozói (#9157) KT. nevében:
WASSERMANN BOBÓ (#3158)
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– ELÁRULTÁL, ARHAN! – Xamal bömbölése kis híján
letaszította lábáról az alacsonyabb rangú Thargodant, az
még sem rezdült meg.

– Azt tettem uram, amire tanítottál. „Uralkodj a gyen-
géken, törj az egyenlõkre, keresd a hatalmasok kegyét!”
Vagy már nem így gondolod, URAM?

Arhan jól tudta, hogyan fordítsa uralkodója ellen saját
szavait. Nem tartott tõle jobban, mint saját fegyvertásaitól
– még pár évtized, és letaszította volna trónjáról az öntelt
Xamalt, ha… Ha nincsenek simulékony besúgók, akik
mézbe mártják villás nyelvüket, hogy apró titkokat sugdos-
sanak velük az arra érzékeny fülekbe. Arhan nem hibáztat-
ta õket, hiszen õ sem tett volna másképp. Ez a Sötét Föld
Törvénye: taposs el mindenkit! Csak a leghatalmasabb
pátriárkák dühöngtek: Chara-din már rég a világ ura lehet-
ne, ha szolgái csak feleannyira gyûlölnék ellenségeiket,
mint ahogy egymást.

– MEGTANULTAD A LECKÉT. CSAK OTT HIBÁZTÁL,
HOGY ROSSZ CÉLPONTON AKARTAD ALKALMAZNI.

– Nagyuram, én…
– HALGASS! – Xamal üvöltésébe beleremegett a boltoza-

tos csarnok. Arhan érezte, hogy nem feszítheti tovább a
húrt: a herceg vagy nyomban kivégezteti, vagy megbízza egy
mitsélach-hal, a küldetéssel, amit lehetetlen véghezvinni.

– MIKOR BEAVATTALAK A FELSÕBB MISZTÉRIUNOK-
BA, TEREMTÕD NEVÉRE FOGADTÁL NEKEM HÛSÉGET.
DE TE NEM ELÉGEDTÉL MEG A SAJÁT HATALMADDAL,
HANEM LEPAKTÁLTÁL LEGÁTKOZTTABB ELLENSÉGEM-
MEL, HOGY AZ ENYÉMET IS MEGSZEREZD.

„Képmutató ripõk!” – fortyogott magában a vádlott.
„Vajon te hogyan kerültél hatalomra?”

– ÉVEZREDEK ÓTA
NEM SZEGTÉK MEG EZT
AZ ESKÜT! HATALMAMBAN
ÁLL, HOGY A LEGKEGYET-
LENEBB BÜNTETÉSSEL
SÚJTSALAK – ÉS EZT MEG
IS TESZEM. HALLJÁTOK
HÁT SZAVAIM.

A talpnyalók és a test-
õrök izgatottan fészkelõd-
tek. Ebbõl mitsélach lesz – a
bûnös az örökkévalóságig
vezekelhet, de a megbízást
soha nem teljesítheti, mert
nincs rá megoldás. Arhan
sztoikus nyugalommal vára-
kozott – õ megpróbálta,

amit lehetett, a többi már a herceg jó- vagy inkább
rosszindulatán múlik. Xamal még egy perc hatásszünetet
tartott, kiélezve a rá szegezõdõ tekinteteket.

– URUNK ÁLTAL RÁM RUHÁZOTT HATALMAMNÁL
FOGVA ESKÜSZEGÕ ARHANT…

A teremben halotti csend támadt, még a máskor oly
zajos dögbogarak sem dongtak az oltár körül.

– …SZÁMÛZÖM A SÖTÉT FÖLDRÕL, A SZEPLÕTLEN,
A BÛNÖS ÉS A MEGNYITÓ VÉRÉNEK NEVÉBEN! LEGYEN
ÖRÖKKÉ ÁTKOZOTT!

A trónterem egy démonként hördült fel: ilyen bünte-
tést még soha nem mértek Thargodanra. Kitaszíttatni,
számkivetettként, közönséges halandók között élni – ez
rosszabb a halálnál. Arhan összecsuklott volna, ha két ol-
dalról nem markolják erõsen a strázsák – mégsem számí-
tott rá, hogy Xamal ennyire aljas lehet. A Förtelem Herce-
ge kéjes örömmel hordozta körbe tekintetét rémült és
hitetlenkedõ alattvalóin.

– MOSTANTÓL LAKOZZÉK AZ ÁRNYÉKFÖLDEKEN AZ
IDÕK VÉGEZETÉIG, VAGY MÍG AZ ÁTKOT LE NEM OLD-
JÁK RÓLA! ÍGY LEGYEN, ÉS NE MÁSKÉPP! – Xamal sugár-
zó képérõl leolvasható volt: nem õ lesz az, aki valaha is
megtöri az átkot.

Arhan összeszedte az erejét, és lerázta magáról az
õrök otromba mancsait. Egy pillanatig úgy tûnt, az ural-
kodónak ugrik, de aztán gyõzött a jobbik esze – Xamal
egyetlen szavával valami még pokolibb helyre ûzheti.

– Úgy lesz, ahogy kívánod, Hercegem – hajolt meg.
Még mindig kissé remegõ léptekkel kifelé indult, de a

kapuban megtorpant. Végignézett a gyülevész seregen,
majd Xamal zsarátnokként izzó tekintetébe fúrta a saját-
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ját. Megszólalt, de olyan halkan, hogy csak a legközelebb
állók halhatták, s mikor elmesélték a hercegnek, az majd
lefordult a trónjáról széles jókedvében.

De tudjátok meg: még visszatérek!

– Visszatértem!
Három szempár nézett a közeledõ alak irányába, de

öröm vagy megkönnyebbülés egyikben sem csillant. Nem
is csoda. Hétsinges Borisz rövid távon sem volt kellemes
társaság, de õk már hetek óta voltak kénytelenek megosz-
tani vele a kalandozóéletet. A Tharr pap erõszakos volt,
nagyhangú, közönséges és kötekedõ, de harci tudományá-
hoz nem férhetett kétség. Öngyilkos módon szállt szembe
nála jóval hatalmasabb fenevadakkal is, és többnyire gyõz-
tesen került ki a küzdelembõl, vagy ha nem, hát mindig
kéznél volt egy deus ex machina…. Razul sehogy sem ér-
tette, hogy Borisz hogyan tett szert ilyen nagy mennyiségû
machinára – ez a varázstárgy egyre értékesebb lett, mióta
a nyugatról jött kalandozók elözönlötték a Yaurr királysá-
got. Alanorban már négy-ötszáz aranykoronát is elkértek
darabjáért, míg a hozzá szükséges remákszívért ennek leg-
feljebb a tizedét fizették. Nem csoda hát, ha a varázstárgyat
elkészíteni tudó kalandozók rövid idõ alatt hatalmas va-
gyont szedtek össze, de Razul nem tartotta valószínûnek,
hogy az otromba Borisz értene ehhez a mesterséghez.

A tetõtõl talpig kvazárpáncélba öltözött óriás fütyö-
részve, könnyed léptekkel közeledett a rögtönzött tábor-
hely felé, pedig felszerelésének súlya alatt egy spagulár is
összerogyott volna. Jobb vállán Gruangdag fejszéje pi-
hent, a másikon tömött hátizsák, nyakában félelmetes tró-
feák, övén pedig féltucatnyi skalp hirdette: vigyázz, halan-
dó, fölötted állok! Igaz, már puszta termete is tekintélyt
parancsoló volt (persze a hét singet nem érte el, eme név
egy szerfölött pikáns históriához tartozott) – számtalan-
szor hitték már trollnak, bár az emberek népéhez tarto-
zott. Nem akadt épeszû kalandozó, aki belé mert volna
kötni, a pokolszülötte Ilinir Doaron kivételével.

Ledobta terhét a Névtelen mellé, majd nagyot szusszan-
va elheveredett. Egyáltalán nem látszott rajta, hogy egy órá-
ja az óriási sziklaféreg csaknem kettészakította, és csak a
DEM teleportációs képessége mentette meg az életét. Tár-
sai a fenevad legyõzése után letelepedtek – tudták, hogy
eszeveszett partnerük hamarosan megtalálja õket.

Natrix odalépett a holmiját rendezgetõ harcos mellé,
hogy megvizsgálja sebeit, de az durván félrelökte a segítõ
kezet.

– Eredj innét öcsém! Nem szorulok rá a dögvészes va-
rázsodra! – Az elf megvetõ ajakbiggyesztéssel kerekítette
maga köré holfényköntösét, majd a Névtelenhez fordult.

– Tovább indulunk még ma, asszonyom?
A Névtelen a távolba révedt, maszkja mögül elõvillanó

kék szemei a látóhatárt fürkészték.
– Ahhoz már késõ van. A part csak pármérföldnyire

húzódik innen, de nem lenne biztonságos ott tölteni az

éjszakát. Ma éjjel pihenjetek, mert holnap szükségetek
lesz minden erõtökre.

Borisz mennydörgõ horkolása felverte a kis völgy
csendjét, de Razult nem emiatt kerülte az álom. Hátát egy
sziklának vetette, kalapját a homlokába húzta, de pihenés
helyett a szeme sarkából figyelte társait. Természetesen
nem bízott bennük – ez egyrészt fajtájának öröksége, más-
részt mesterségének velejárója volt. Az árnymanók termé-
szetüknél fogva gyanakvóak voltak, a tolvajok pedig min-
denkinél jobban ügyeltek az óvatosságra. És Razul
árnymanó tolvaj volt, az egyik legjobb, aki csak Roxatnak,
a tolvajok városának utcáit és árnyait járta. Talán csak a Hi-
tehagyott Bolik, vagy a Fekete Ungrim jöhetett a közelébe,
de a saját „szakterületén” õ volt a legnagyobb mester. Ha-
lálos csapdák, furfangos zárak volt ezek nyitott könyvek
voltak a számára. Elveszettnek érezte magát a vadonban,
és alig várta, hogy ismét falak vegyék körül. Tekintete vé-
gigpásztázta Natrixot: az elf békésen aludt, még álmában
is szorongatva szem szimbólumát. Razul kissé irigykedett
volt – õ soha nem pihenhet ilyen nyugodtan, sötét álmok-
tól nem zavartatva. Elenios püspöke bár szelíd és jóságos
volt, mégis hatalmas erõknek parancsolt. Nem véletlenül
választotta õt a Névtelen: Zangroz varázslói közül egy sem
érhetet a nyomába. Rég nem volt már szüksége fegyverek-
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re vagy páncélra, mágiával intézte el mindazt, amit közön-
séges kalandozók csak nyers erõvel tudtak.

Borisz… Rajta nem sok gondolkodnivaló volt. Osto-
ba, izomagyú vadállat, aki csak a harcnak él. Az ilyet mivel
lehet rávenni, hogy csatlakozzon a csapathoz? Pénzzel
biztosan nem, õk hárman amúgy is megvehették volna
Roxat tetemes hányadát. A „nemes küldetés” mese, ami-
vel Natrixot sikerült elbolondítani, nála süket fülekre ta-
lálna. Razul maga egy legendás varázstárgyért állt kötél-
nek, talán Borisszal is ez a helyzet.

És végül a Névtelen, a rejtélyes megbízójuk és vezetõ-
jük. Különös egy nõ, annyi szent, ha ugyan nõ egyáltalán.
Tûvé tette a Yaurr királyságot, hogy találjon három kalan-
dozót. Akadtak híresebbek és hatalmasabbak, de neki
pontosan erre a háromra volt szüksége. Razul dolgo-
zott már jó néhány furcsa megbízatáson, de a Névtelen
célja volt a legkülönösebb. Át akar vágni a félszigeten,
keresztül a senki földjén, hogy elérje az örök viharoktól
dúlt keleti partokat. A birtokában levõ õsrégi térké-
pek alapján fel akar kutatni egy misztikus erõdít-
ményt, amit több ezer éve emeltek ismeretlen
kezek. Hogy minek akar a végére járni,
nem kötötte az orrukra, de végül is nem
számít. Ahol vannak halálra szánt ször-
nyetegek, felfedezésre vagy megszün-
tetésre váró mágiák, vagy kijátszandó
csapdák és zárak, ott õk átvágják ma-
gukat, bármi is történjék. A tolvajt csak
a titkolózás zavarta, hiszen ha hétköz-
napi feladat állna elõttük, a megbízó
azon lenne, hogy minél több információt
osszon meg velük a siker érdekében.

Bár alakját jórészt letakarják a fényes, sötét
selyemruhák, még így is látszott, hogy a Névtelen
mennyire vékony, szinte törékeny nõ. Nem olyan
volt, mint a Boriszhoz hasonló kalandozók, a harcot
kerülte, inkább bérenceire hagyatkozott. Látható-
lag a mágiában sem jeleskedett, ezért lehetett
égetõ szüksége Natrixra. Még Razulnál is
ügyetlenebbül viselkedett a vadonban. Rej-
tély, miért akart mindenáron velük tartani.
Mégis, volt benne valami nyugtalanító, ami
azt sugallta, hogy a titokzatos dáma fölötte
áll az egyszerû halandóknak, olyan rej-
telmek függönye mögé tekintett,
mint senki más ezen a földön. Már
a maszkja is hátborzongató volt –
folyton hullámzó, változó álarc,
amely az egyik pillanatban egy ártat-
lan gyermek vonásaival ékeskedett, a
másikban már egy lidércnyomásos démon képét
mutatta. Átok, valamiféle rítus emléke, vagy csúf voná-
sait igyekszik palástolni? Razul tekintete a Névtelen arcára
vándorolt – kissé meghökkent, mikor észrevette, hogy a nõ
éppen õt figyeli. A tolvaj képtelen volt elszakadni a hideg

szemektõl, az örvénylõ maszk mintái szinte megbabonáz-
ták. Mély, zsongító suttogást hallott: „Engedd el magad…
ne törõdj semmivel… pihenj le… aludj…” Tudata hiába
küzdött a felszínen maradásért, legyûrte a nálánál nagyság-
rendekkel hatalmasabb akarat. Teste elernyedt, feje a mel-
lére bukott – elaludt.

Itt vagy Õrzõ? Hallod a hangom? Persze, hogyan is
hallhatnál? De tudom, hogy érzel valamit, amitõl meg-
remeg nyomorult tested börtöne, valamit, ami megza-
varja ezeréves álmodat. Te voltál az egyetlen, aki elhit-

ted utolsó szavaimat, és gondoskodtál róla,
hogy soha ne tudjam valóra váltani. Miért

hánykolódsz hát mégis? Talán sej-
ted, hogy saját törvényeiteket for-

dítom ellenetek? Hogy éppen az
általatok megvetett halandók

törik szét számûzetésem béklyóit?
Aludj csak, öreg! Aludj, amíg tehe-

ted!

– Szóval ez lenne
az?

– Alighanem.
– Hogy érted

azt, hogy aligha-
nem?

– Hát, a térkép
szerint…

– Biztos, hogy
jól olvastad?

– Talán ha abba-
hagynátok a civakodást

és megkérdeznétek a veze-
tõnket…
A Névtelen összefont karral állt

egy kisebb sziklahalom csúcsán, sze-
mét az elõttük tornyosuló bizarr kép-
zõdményre szegezte. Sárkányfõt formá-
zó álarcával és szárnyként lebegõ
köpenyével úgy festett, mint valami fur-
csa õsgyík az idõk hajnalából. Az elf fel-

hágott mellé a magaslatra, és bûbájos
hangon megszólította.

– Bocsáss meg, hölgyem, ha
elmélkedésedben megzavarlak,

de társaim vitába keveredtek tér-
képeid értelmezése felett. Megkér-

hetnélek, szállj le közénk, és oszd meg ve-
lünk tudásod!

A Névtelen elmosolyodott maszkja mögött. Az elf túl-
ságosan mézesmázos volt ahhoz képest, hogy csak a meg-
bízóját szólította meg. Régóta tudta, hogy a férfi kívánja,
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még el is játszott a gondolattal, hogy
ha õk ketten egyformák lennének, ta-
lán… De az ilyen gondolkodás alpári
volt és halandókhoz illõ. Mindazo-
náltal ez nem jelenti azt, hogy el sem
játszadozhat vele. Átváltoztatta arcát,
hogy jobban tessen a mágusnak: elf
hölggyé, finom fülecskéit szabadon
hagyó szõke hajkoronával, hatalmas
smaragdszín szemekkel, holdezüst
fejpánttal. Csábos mosolyát a cinkos
képû Natrixra vetette:

– Természetesen, barátom! Meg-
kérhetnélek, hogy segíts le errõl a
nyaktörõ kõrakásról?

Elenios papja és a Névtelen kart
karba öltve sétáltak le a dombról. Az
idillikus képet csak a nõ nehéz, vasalt
csizmáinak csattogása zavarta meg.

Borisz elfintorodott.
– Édes kis párocska, mi? A halál torkába készülünk,

ezek meg rárének egyelegni!
– Hmm…
– Mondom, ezek… te meg mit mûvelsz?
Razul letette szextánsát, és egy óndarabbal valamit fir-

kált a térkép hátuljára. Összevetette eredményeit a rajzzal,
és gondterhelten csóválta fejét.

– Nézd csak, Borisz! Már eddig is furcsának találtam a
térképet, de most aztán végképp belezavarodtam. Ha
tényleg ez a vakondtúrás a célunk, akkor a rajzoló rende-
sen elszúrta dolgot. Majd’ harmincmérföldnyivel odébb
jelöli a fellegvárat, mint ahol most állunk.

– Akkor rossz volt a szektánsa. Vagy akkoriban más-
képp járt a nap. Vagy a fickó emlékezetbõl rajzolt, és elvé-
tette. Vagy az álarcos át akart minket verni, és hamisított
egy térképet, hogy behúzzon a csõbe. Muszáj neked foly-
ton gyanakodni? Hamarosan úgyis megtudjuk mi az igaz-
ság, addig meg nyughass!

Razul tovább csóválta a fejét. Az óriásnak tulajdonkép-
pen igaza is lehet, az utolsó felvetést kivéve. A térkép nem
lehetett hamisítvány. Már csak azért se, mert egy burnyá-
kos nyehõce bõrére készült, ez az állat pedig már évszá-
zadok óta csak a mesékben létezett. Kiirtották a finom
pergamenre áhítozó bolondok. Mindenestre összegön-
gyölte, és az iszákjába csúsztatta a tekercset, biztos jó lesz
még valamire.

Csendben üldögélve vártak, míg két társuk visszatért
hozzájuk. A Névtelen elmosolyodott, és kimondta azt, mi-
tõl a legjobban tartottak:

– Megérkeztünk, barátaim!

Az építmény mindenre hasonlított, csak fellegvárra
nem. Tulajdonképpen még építménynek sem lehetett ne-
vezni. A szemlélõdõnek az volt a benyomása, hogy nö-

vesztették, nem pedig építették. De az is lehet, hogy a
megkínzott föld vetette ki magából, mint valami förtelmes
salakot, az õsöreg sziklák rémséges csontvázát. Sehol sem
látszott olyan részlet, ami egy kicsit is emberi gondolko-
dásmódra vallott volna, még a gigászi tornyok is inkább
amorf termeszvárakra emlékeztettek. Több száz lábnyi
magasba törõ sár- és kõkolonc, amley makacsul ellensze-
gül az idõnek és az entrópiának – ez volt az a bizonyos fel-
legvár, ahová a maroknyi kis csapat készült behatolni.

Lehet, hogy Ram partjai csakugyan veszedelmesek,
mint ahogy a Névtelen állította, de ennek a kalandozók
nyomát sem látták. Csak néhány óriás partfutó rebbent
szét a közeledtükre, de ezek az ormótlan madarak nem
jelentettek kihívást egy jól felfegyverzett társaságnak. Úgy
tûnt, semmilyen más élet nem hajlandó megmaradni a
fellegvár tõszomszédságában.

Nekivágtak a kanyargós sziklaösvénynek, amely az
erõdítmény kapujához vezetett. Minden lépéssel egyre
nyomasztóbban nehezedett rájuk a hely kisugárzása, ami-
tõl egy átlagos halandó eszelõs pánikban menekült volna,
amerre lát, de õk összeszorított foggal és lesunyt fejjel
meneteltek tovább. Nem csak a büszkeség tartotta õket
vissza, hanem társaik példája is. A Névtelen ugyanolyan
könnyen sétált, mint eddig, ráadásul láthatólag érdeklõd-
ve szemlélte az õrületes tornyokat és falakat.

A rémes kaptató végre-valahára véget ért, és õk ott áll-
tak a fellegvár kapuja elõtt. Igazság szerint ez sem hason-
lított kapura: csak ásító üreg volt a sziklában, amely hatá-
rozottan egy kitátott, mohó szájra emlékeztetett. Razul
beletúrt a zsákjába, és elõhúzott pár darab fáklyát.

– Nem lesz rájuk szükség – szólt a Névtelen.
– De hisz vaksötét van benn!
– Ha beljebb juttok, tökéletesen fogtok látni.
–Igazán? És ha szabad kérdeznem, ezt te honnan tu-

dod? – kötekedett Borisz.
– Tulajdonképpen semmi közöd hozzá, de akár el is
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mondhatom. Beszéltem valakivel, aki járt benn, és megosz-
totta velem a tapasztalatait. Tõle származnak a térképek is.

– Egy pillanat! – vágott közbe Razul. – Ha jól emlék-
szem, azt mondtad, hogy MI beljebb jutunk, és MI fogunk
jól látni. Te addig hol leszel?

– Itt várok kint. Egy szóval sem állítottam, hogy vele-
tek megyek.

– És mi honnan tudjuk, hogy mit kell keresnünk, he?
– Csituljatok már! Nekem elmondta.
Két szempár vágott az elf felé. Kiolvasható volt belõlük

a gúny, a gyanakvás, meg egy árnyalatnyi féltékenység is.
– Én ismerem a célt, Razulnál van a térkép – õ lesz a

felderítõ, Borisz pedig majd vé-
delmez minket.

– Ejnye, de parancsolhatné-
kod van! – mordult fel Tharr
papja.

– Ugyan, neked csak azt kell
tenned, amit egyébként is szok-
tál. A dolog legnehezebb része
amúgy is rám vár.

„Nem is sejted, milyen iga-
zad van…” – gondolta a Névte-
len.

– Na megállj, odabenn majd
nem lesz olyan nagy a szád!” –
acsargott magában Borisz.

„Hogyan beszélhetett ez a
térképrajzolóval, ha egyszer a
térképek többszáz évesek?” –
tûnõdött Razul. Mivel tudta:
választ hiába is várna, rántott
egyet hátizsákja szíján, és nagy
levegõt véve belépett a kapun.
Hátranézett, a másik kettõ vala-
mivel óvatosabban követte. A
Névtelen egy útmenti oszlop-
csonkra ülve nézett utánuk,
maszkját ezúttal zárt sisakká
formálva.

– Rajta, barátaim! Ne kívánjátok tõlem, hogy egész
nap itt ücsörögjek! A három kalandozó nekivágott az alag-
útnak. Elnyelte õket a sötétség.

– Ébredj, Õrzõ! Riadj fel örök álmodból!
– Ki szólít?

– Nos, mit mond a térkép? – hajolt közelebb Natrix.
Az árnymanó a hajába túrt.
– Ha jól értelmezem, a következõ terembe két út ve-

zet. Az egyik egy nagy kanyart vesz, és nyugatról torkollik
be a csarnokba, a másik pedig egy rövid függõfolyosó –

de a mellé egy figyelmeztetõ jel van rajzolva. Valószínûleg
idõt nyernénk vele, de úgy tûnik, ez a veszélyesebb irány.

– Akkor inkább a bal oldalit javaslom. Nincs értelme
fölöslegesen kockáztatni.

– Te mit mondasz, Borisz? Borisz? Hát ez meg hová tûnt?

– Arhan vagyok. Emlékszel még rám, öreg?
– Túlságosan is jól emlékszem: Arhan, a kitaszított,

Arhan, az esküszegõ, Arhan, a becstelen… Arhan, az el-
átkozott!

– Ti taszítottatok ki magatok közül, ti, akik miatt meg-
szegtem eskümet! Miattatok veszí-

tettem el becsületemet,
akik nem álltatok ki
mellettem! Ti átkozta-
tok el, akik gyáván cser-
ben hagytatok! Miatta-
tok kellett halandók
között vezekelnem egy
el sem követett bûnö-
mért! De megfogadtam:
egyszer még visszaté-
rek. Most jött el az ide-
je.

Borisz fél kézzel ló-
gott a mélység fölött,
kétségbeesetten ka-
paszkodva a függõfo-
lyosó maradványának
peremébe. A szakadék
félelmetesen mély le-
hetett: nem hallotta a
mélybe zúduló sziklák
robaját. Tudta, hogy
deus ex machinái meg-
mentik az életét, de ki

tudja milyen pokoli
helyre röpítik. Mindegy, még ez a lehetõség is jobb, mint ki-
várni, amíg el nem fogy az ereje, és görcsöt nem kapnak az
ujjai. Úgy döntött, elengedi a párkányt. Ebben a pillanat-
ban két fej tûnt fel Borisz fölött: egy fekete és egy bronz-
barna. Az árnymanó villámgyorsan hurkot vetett az óriás
csuklójára, majd a kötél végét egy kiálló faragványhoz rög-
zítette.

– Mit mûvelsz te eszelõs? Szétvágja a karom!
– Figyelj! Próbáld megvetni a lábad, mi ketten majd

húzunk!
– Egy fenét! Elvágom a kötelet.
– Ne! – kiáltott Razul, mert rájött mire készül eszeve-

szett útitársa. – Még szükségünk van rád… illetve neked
azokra a machinákra. Ráadásul minél elõbb ki akarok jut-
ni innen, gondolom te is így vagy vele. Gyerünk, Natrix!
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EGY HELY, AHOL:
találkozhatsz a barátaiddal, ha játszani akarsz 
(de akkor is, ha nem),
nem néznek bolondnak, ha a karaktered élményeirôl
mesélsz,
nem hívják a zsarukat, ha Shadowrunozni kezdesz,
újat vehetsz a kockád helyett, ha cserbenhagyott,
csereberélheted, kiegészítheted, eladhatod, 
de leginkább használhatod kártyagyûjteményedet,
TF-es és KG-s infók között keresgélhetsz (legújabb HYPER, MAP),
bejelölheted táborhelyed a gigantikus Ghalla-térképen,
rendszeres KT-találkozók, versenyek, jelmezbálok és író-olvasó találkozók vannak,
szerdánként a Star Wars kártyások találkoznak (minden hónap 3. vasárnapján hivatalos
verseny!),
szinte mindent megtalálsz, ami a jó játékhoz kell.

EEGGYY  HHEELLYY,,  AAHHOOVVÁÁ  ÉÉRRDDEEMMEESS  BBEENNÉÉZZNNII..

Ezen hirdetés felmutatójának
10% kedvezményt adunk
a Beholder Kft.
termékeinek áraiból!
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Címünk: 

CAMARILLA KFT. 

1132 Budapest, Csanády u. 4/B

Bejárat a Kresz G. u. felôl

Nyitva: keddtôl 

vasárnapig 

10.00-22.00

Hiába feszültek neki ketten is, túl gyengék voltak a fel-
adathoz. Borisz felordított – a vékony kötél fájdalmasan be-
levágott a karjába.

– Miért nem segítesz a másik kezeddel? – szuszogta
Razul.

– Hogy miért? Mert azt a nyomorult baltát szorongat-
ja benne. Hajítsd már el azt a vacakot!

Gruangdag fejszéje a tünde lábától alig egy hüvelyk-
nyire hasított a padlóba. Borisz fogcsikorgatva felhúzta
magát a párkányra, majd bizonytalanul talpra állt. Fegyve-
rét egy könnyed csuklómozdulattal kirántotta a sziklából,
és meglengette Natrix felé.

– Még egy ilyen megjegyzés, és téged hajítalak le! Ez
egy szent ereklye, és ha nem akadályoztok meg benne,
megszerzem a párját is. Istenemre esküszöm, kettéhasí-
tom, aki az utamba áll!

Lerángatta a hurkot megdagadt csuklójáról, majd
döngõ léptekkel visszaballagott a nagyterembe.

– Ó, igazán nincs mit! – dünnyögte az árnymanó,
ahogy föltekerte a kötelet. – Legalább már azt tudom, õt
mivel bolondította meg az a nõ…

– Hah! Csak azt hiszed, hogy visszatérhetsz, Esküsze-
gõ? Elfeledkeztél az átokról? Hisz be sem tudsz jutni!

– Nem egyedül jöttem, ezúttal megtaláltam az alkal-
mas halandókat!

– Nocsak! Szóval a te bérenceid zavarták meg annyi-
szor nyugalmamat?

– Készen vagy már?
– Ne sürgess még te is, varázsló, mert azzal nem ju-

tunk elõbbre! De ha legalább egy percre csöndben tudná-
tok maradni, azt megköszönném.

Razul még egy hüvelykujjnyival beljebb tolta a fémru-
dat, miközben a drószõrt fel-alá mozgatta a zárban. A hal-
lott halk koppanás felbátorította. Nekifeszült a rúdnak, és
a díszes tárcsa felé nyúlt, hogy még egy rovátkával tovább
fordítsa, de erre már nem volt szükség. A retesz hangos
csattanással oldódott ki, az egyensúlyát vesztett tolvaj pe-
dig bezuhant a terembe. Valami recsegve-ropogva zúzó-
dott össze a súlya alatt, a törött darabok a hátába döftek.
Körülnézve egy halom emberi csontot látott maga közül.
Ez magában még nem ijesztette volna meg, hiszen látott
már máskor is ilyet, de a csontváz nem volt egyedül. Több
tucatnyi humanoid maradványai hevertek szétszórva a te-
remben, némelyik egyáltalán nem emlékeztetett semmi-
lyen Razul által ismert teremtményre. Még a rendíthetet-
len Borisz is meghökkent, mikor belépett a csarnokba.
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ÁTADÓ
Átadó egy kb. 75. fordulós árnymanó Leah hí-

võ, sok lemaradással. Érdeklõdni lehet: tel. 257-
0568 vagy (#2084). Nagy Dániel

Átadó jó tulajdonságokkal rendelkezõ mu-
táns karakter. Tartózkodási helye Wargpin kör-
nyéke. Érdeklõdni a 25-490-374-es telefonon,
vagy e-mailben a chaarlee@freemail.c3.hu cí-
men lehet. Szirják Csaba

BUNYÓ, FENYEGETÉS
Fehér aurások! Úgy tudom, hogy a ti istene-

itek is ugyanúgy élvezik az értelmetlen vérontást,
mint az enyém. Nektek is feladatul adják, hogy
végezzetek egy sötét aurájúval, vagy hogy leg-
alább keményen megszorongassátok, de min-
denképpen menjetek neki. Akárcsak Dornodon.
Hát legyen meg az örömük! Wargpin környékén
vagyok. Gyertek!

Menyét (#4711) (257-1685/Gergõ)
Keresem azt a fekete, hosszú hajú, barna sze-

mû árnymanó nõt, aki 1999. január 11-én ala-
posan elvert egy hosszú, szõke hajú, kék szemû
elf nõt. Akkor Chara-din talpnyalója volt. Mondj
el három miatyánkat Sheran nevében, és ké-
szülj! Wargpin környékén megtalálsz. Nem felej-
tettem! Shile Rhiannon (#4226)

Leah csontmarka szaggassa szét szíveteket!
Dornodon emésszen benneteket pusztító tûzzel!
Ez az átok sújtson minden gonoszt, aki az Inkizí-
cióra emelte a kezét! Hogy nem sül le a pofátok-
ról a bõr! Még van merszetek magatokat Leah
vagy Dornodon szolgáinak nevezni? Ezzel az ál-
lásponttal, amit tanúsítotok, csak szítjátok a Ká-
oszt és ez a vacak húsmassza, aki a Káosz istene,
csak röhög a nem létezõ markába. Elenios és Ra-
ia hívei csak a pillanatot várják, hogy a semleges
erõket segítségül hívják, és lemossanak minket a
porondról. Kedves undorító nevû kalandozótár-
sam, Balfasz! Nem értem, hogy miért minket tu-
datcsatázol. Talán tele lett a gatyád a jó KT-k
szemrevételezésekor, és ezért támadtál ránk? Te
aztán tényleg rászolgáltál a nevedre. Meg kell em-
lítenem még egy alakváltó hölgyet is, aki szemé-
lyesen engem támadott. Az õ neve Kis Vibi. Talán
az piszkálta a csõrét, hogy nekem van sötét teker-
csem, neki meg nincs. Ki tudja? A lényeg az, hogy
csókoltatom az ördögi karikákat, és tisztelettel
megkérdem, hogy mi a fészkes fenét akarnak az
Inkvizíciótól. Tudtommal még nem ártottunk a
gonoszoknak. Sõt! Szóval nem ártana, ha végre
nem egymást, hanem a jókat terrorizálnánk! Ha
mégsem megy, akkor dobjátok el a denevért és a
koponyát, és válasszátok a Káoszt! Remélem so-
kak szemét felnyitottam! Bízom benne. Vigyázza-
tok! Az eretnekek pörölye hamarosan lesújt! Tisz-
telettel, a Sötét Inkvizíció Pater Maximusa, Leah
legfõbb inkvizítora: Acid el Sinsitre

HUMOR
Nem tudom, hogy ez az írás a vicc rovatba il-

lik-e, de jó lenne, ha ott találnátok meg. Olyan jó
viccelõdni a nõi KT-val, nem? Ha jó a lexikális tu-
dománybeli hozzáértésem a vicc keltezése így

szól: a viccek a félelmünk leküzdésére gyógyírt.
(Ez volt a papíron. a szerk.) Ha nem szeretik a
rendõröket (tudom, nem Ghallai téma), akkor
szinte gyártjuk a rendõr-vicceket. Ha félünk a
rendszertõl, kifigurázzuk azt. Fordítsuk le a mon-
danivalómat: félünk a nõtõl. Hogy igazam van-e?
Veled nem történt meg, hogy láttál egy jó bõrben
lévõ egyedet (csak hogy Vay Déckert ne sértsem
meg, így is szívott tõlünk rendesen), mondod a
havernak, hogy de meg… Ám nem mész tovább
a viccelõdésnél, mert félsz, hogy elutasít. Még kö-
szönni is elfelejtesz, kivéve, ha ismered. Lefordít-
va ghallai viszonyokra: én is joggal félnék tõlük.
Nem egy nõi kézbe való a mandibulakasza, nem
egy nõi erény az, hogy sisakot hord. Harcias szép-
ségek õk, van okunk a félelemre. Meg, hogy a
Sziklaöklök KT õket védi, az is egy ok. Lehet vitat-
kozni a következõ címen: 3200 Gyöngyös, Kés-
márki u. 1. A vita végeredményét a Sziklaöklök KT
levelezési listája ki fogja vesézni, az összegzést tu-
datom mindenkivel. A rókafarok kutató (kb. 8 db
kell): Chi Borg (#2628)

Vidám találós kérdések pihentagyúaknak: Mi
a neve, a királyok által használt, vegykezelt fej-
szének? Bor-Axe
a vakációzó tüskés állatnak? Szünmedve
a magashegyek szórakozóhelyeinek? 

Kõszáli Diszkó
a romboló jármûveket irányító szörnynek?

Tankos Karmány
a háromágú függönytartónak? Trikarnis
a pogány élõhalottnak? Totemember
az önfeledten mulatozó szörnynek? Ihaj karbin
a vidám Leah-hívõnek? Nekrofun
Milyen az ideges madárijesztõ? Mirges
az ízletes kutyafajta? Drótszõrû fincsi
vért ad az acélkolosszus? Vasvért
9. 13. Ymmor-Thal (#5738)

KAPCSOLAT, KONTAKT
Helló! Krontel vagyok az alakváltó! Alakváltó,

elf, esetleg ember csajjal szeretnék tartós kap-
csolatot létrehozni. Magamról csak annyit, hogy
copfos, ezüsthajú, csillogó szemû, alakváltó va-
gyok, a bõröm színe sötét, de ha úgy akarod,
normál. Nem rég lettem nyolcadik szintû. Ha va-
laki szeretne egy kapcsolatot, írjon a (#4153)-
as mentális számra! Írja meg, hogy néz ki! A leg-
szebb hölgy jutalma 20 arany és egy FU parancs
a karakter számára. Jelenleg Shaddar környékén
kalandozok. Ha ez nem zavar, Fairlight híve va-
gyok. Kérlek írj, ha jellemed nem sötét! A nyer-
tes neve benn lesz az AK-ban.

Krontel (#4153)
Lucifer, keress meg! Fontos! Címem: Boda

Ferenc, Lajosmizse, Petõfi S. u. 36. 
tel.: 76-356-084. Ryu (#2936)

Üdv túlélõk! Gyõri túlélõket keresek a
(#4765)-ös számon! Nos, ha van valamilyen
klub, vagy csak egymagad vagy és leveleznél, ak-
kor írj, vagy keress meg! Üdv!

Verona (#4765)

SEGÍTSÉG
Figyelem! Minden kobuderának és annak,

akit érdekel néhány kobudera kolostor abszolút
koordinátája: ha írtok, megírom a koordinátá-
kat, és bármi más infót (ha én is ismerem). Üdv:
9. 29. Druyn (#3689), Tharr követõje

Kedves kalandozók! Szeretnék segítséget kér-
ni istenekkel és tárgyakkal kapcsolatban. Cí-
mem: Rácz Ádám, Budapest, Mexikói út 3. I/30.
elõre is köszönöm. Bumsz-Lee (#4159)

Leendõ Elenios hívõk! Ha segítségre van
szükségetek, ne habozzatok, keressetek meg, se-
gítek, hogy ti is a Szerelem és Csábítás Istennõjé-
nek követõi lehessetek. Várom leveleiteket. Je-
lenleg Libertannál járok. Elenios eljövendõ
papja:
9. 28. Atlantiszi Athali (#3815), Álomõrzõ

Szükségem van a keleti, „változó” minoszkú-
pok koordinátáira. Aki tud, és akar, segítsen!
Elõre is kösz! Formlos Taézij (#2240)

SZÖVETSÉGEK, KT-K
Elenios istennõ igaz hívei! Sajnos a ti soraitok

közé is beférkõztek olyan aljas humanoidok,
akik aláássák gyönyörû Úrnõtök csodálatos esz-
méjének tisztaságát. Ezen alávaló „személyek”
csak kihasználják azt a tudást, mit elõbb-utóbb
minden szem szimbólumos megkap a Szélben
Kacagó Kacér Szerelem Istennõtõl. Mostanság
több ilyen alak bûvölt a Fekete Druidáktól (is)
nem egy olyan értékes és ritkább tárgyat, amit
beszerezni/elkészíteni túl nehéz és körülmé-
nyes, semhogy könnyû legyen megválni tõle mo-
solyogva és boldogságtól átitatva. A félreértések
elkerülése végett: mi nem a tárgyakat fájlaljuk,
ezek az aljas tolvajok tartsák csak meg, mit alá-
való módon kicsaltak testvéreinktõl! Azért hallat-
juk hangunkat, mert nekünk is fáj, hogy Ghalla
egy igaz isten(nõ)-jét olyan álkövetõk szégyení-
tik, akik a bûvölésben nem a megbocsátható paj-
kos és édes kacérságot látják, hanem a rideg és
könyörtelen önfejlesztést (TÁP-olást!), ami igen-
is undorítóbb tett, mint a lopás. A bûvölés csodás
dolog, az „áldozat” részérõl is, hiszen annál cso-
dásabb érzés nincs, mint belenézni abba a gyö-
nyörû kacér szemekbe, érezni, hogy élsz, mert
egy csodás nõ/férfi rád mosolygott. Ezért a fan-
tasztikus érzésért nem ár odaadni azt, amit kér-
nek tõled, viszont azért mindennek van határa.
Hogy hol végzõdik a bûvölés és honnan számít-
juk a tettet lopásnak, nos, ezt egy jó jellemûnek
igazán tudni kellene. Sok sikert kívánunk nektek
az erkölcsi (ön)tisztuláshoz, Elenios hívõk! Ha-
tároljátok el magatokat az ál-jóktól! (Ezen cikket
az a fanatikus druida írta, aki Sheran istennõ
mellett Eleniost tiszteli a legjobban Ghalla igaz
istenei közül.) Fekete Druidák (#9155)



Kedves Kalandozótársunk! Legújabb tudati
képességünkkel lehetõvé vált számunkra csodás
hátasaink, a fõnixek tollaiban rejtõzõ mágikus
erõ felhasználása. Ezt szeretnénk megosztani Ve-
led is, hisz bizonyára Te is szeretnél egy béké-
sebb és boldogabb világban élni. A fõnixtoll lát-
szólag egy apró, színes pihe csupán, mégis
rendkívüli hatalommal bír. Bizonyos sajátossá-
gaiban hasonlatos például az aranypikkelyekhez:
idõnként megduplázódik (egy kalandozó legfel-
jebb hatot birtokolhat), s néha új gazdát keres
magának… Ez persze nem történik meg, ha
szeretettel óvod (KF 563 3 paranccsal). Ha a H
563 paranccsal elülteted, álomvirág sarjad belõ-
le (ugye, õt már ismered?). Ezt csak azok tehetik
meg, akik már tagjai valamelyik KT-nak, hiszen
10 TVP mellett 2 TU a költsége. De talán még
hasznosabb, ha magadnál tartod: egyrészt es-
küdt ellensége a kapzsi kisebb zannak (mind-
kettõ megsemmisül, ha találkoznak), és ha már
sok-sok kalandozónál lesz fõnixtoll, megakadá-
lyozhatja a tudati zaklatásokat. Terjeszd hát Te is!
Ha Hozzád kerül egy ilyen színes pehely, ne en-
gedd, hogy elhagyjon, gondozd, szaporítsd, és ha
már háromnál több van Nálad, adj azoknak a ba-
rátaidnak, akik maguk is szeretnének részt ven-
ni ebben a hétköznapi csodában! Esetleg ültess
álomvirágot (ha lehet, ezt forgalmas helyen tedd,
hogy minél többen begyûjthessék gyógyító erejû
virágporát). Hogy miképpen juthatsz hozzá a fõ-
nixtollhoz? Lehetséges, hogy véletlenül Hozzád
szegõdik egy (ezzel is igazolva, hogy a szeretet
mindennél erõsebben gyökerezik a szívedben),
esetleg valamelyik barátodhoz kerül - ebben az
esetben kérd meg õt, hogy ha szaporodik, adjon
belõle Neked is! Vagy fordulj bármelyikünkhöz
bizalommal, ha csak tudjuk, kielégítjük az igé-
nyeket! Szép álmokat kívánunk!
X. 4. Álomõrzõk (#9101)

Elnézést kérek minden Sziklaököltõl! Az én
nézeteim csak rám érvényesek, a KT véleménye
eltérõ lehet. Vallásom megkövetel dolgokat, nevel-
tetésem sajátos nézõpontot szül. Céljaim, vélemé-
nyem és annak kinyilvánítása nem egyezik a Szik-
laöklök nézetével. (Nem mindig.) Ha bárki
referálni akar, akkor az (#1182)-es számon
megtalál, ha akar. A kí legyen veletek fajtestvére-
im! És ne feledjétek: Chara-din el akarja pusztíta-
ni Ghallát, ocsmány léte veszély mindenkire egész
Erdauinon! Vay Décker (#1182), al Ojabun

Üdv mindenkinek! Failright hívõ kobudera
KT-t keres. Elsõsorban a Vértestvérek KT érdekel-
ne. Írjatok! Hisz szörnnyé válva derül ki… Cí-
mem: Kõpataki Károly, 7500 Nagyatád, Mezõ u.
44. e-mail: denoir@freemail.c3.hu.

Long Silver deNoir (#1429), a kékvérû
KT-érett, Tharr hívõ, troll férfi vagyok. Olyan

KT-t keresek, amelyik szívesen fogadna sorai kö-
zé. Mire ez a hirdetés megjelenik, Wargpin és a
Csatorna között leszek. A segítséget elõre is kö-
szönöm. Ylmor (#4177)

Kalandozók, Ghalla népe! A félszigeten hama-
rosan változások lesznek, ezért mi, a Káosz Lor-
dok, megadjuk a lehetõséget a megtérésre. Itt az
alkalom, hogy az Õsi Istent, az Igaz Hitet kövesd.
Áldozz Chara-dinnak! Keresd a prédára lesõ
drónkeselyû jelvénnyel rendelkezõ Chara-din-
papokat, a Káosz Lordjait, illetve engem, a Lel-
kek Elcsábítóját, a Káosz Szónokát!
9. 28. Solkim Rohit (#1036)

Köszöntök minden kalandozót! Keresek
olyan kalandozókat KT-alapítás céljából, akik is-
merik a HM-et vagy rövid idõn belül meg kíván-
ják tanulni azt. Egy olyan KT-t szeretnék létre-
hozni, amelybe faji korlátozás nélkül beléphet
bárki, ahol bajtársakat és becsületet találhat, tö-
kélyre fejlesztheti belsõ energiáinak uralmát,
akár csak az Acél- és Sziklaöklök KT-kban. Mivel
az eltelt évek során sok nem kobudera is a HM
útjára lépett, biztosan sokan vannak, akik a tá-
poláson kívül mást is látnak ebben. Szóval ha ér-
dekel a dolog, akkor keress meg! Címem: Dénes
János, 6723 Szeged, Budapesti krt. 15/b. Sheran
hithû druidája: Metam Orpheus (#1974)

Ha érdekelne egy Bufa KT, jelentkezz a
(#3052)-es mentális számon!

Lord Kis Se (#3052), Bufa igaz híve

Kedves hölgyek a Femini Galeriban! Ha szük-
ségetek van egy erõs kézre, vagy el kell kísérni
valamelyikõtöket valahova, akkor csak szóljatok!
Igaz, hogy csak egy kezdõ, mindössze elsõ fordu-
lós troll vagyok, mégis szeretnék nektek segíteni
mindenben, amiben tudok. Hogy azért tudjatok
valamit a külsõmrõl, íme: fekete, hosszú hajam,
szürke szemem van, 252 cm-es, 456 kg-os, 17
éves vagyok. Üdv:

Öklével Péppéver (#1421), 
a segítõkész troll

Kincsekben dúskáló „szomorú árnymanók”!
Aki életet tudna lehelni a Közös Tudatunkba, az
tegye. Vagy ha nem akarja, inkább árulja el ne-
kem! Én megpróbálom.

Alattomos Pete (#4426)
Köszönet mindenkinek, aki csontpálca és pu-

largyûjtési akciómban mint tevékeny áldozat
közremûködött. Megváltó Junior (#1550)

ÜZLET
Reális áron roxati zárfalót vennék.

9. 28. Solkim Rohit (#1036)
Üdvözlet kalandozótársaim! Akit érdekelne

egy „bérgyilkos”, „bértolvaj” és még tárgybeszer-
zéssel is foglalkozó, újonnan alakuló KT, az írjon
nekem. Minden érdeklõdõ levelét várom (ná-
lunk nincsenek elõítéletek). Írhattok mentáli-
san, de levélben gyorsabb. Címem: Kovács Nor-
bert, 1118 Budapest, Brassó u. 169-179. D/1.

Moloh (#1300)
Vennék Chara-din amulettjét, gyöngysort és

királyi koronát. Keresd Viktort az 56-441-900-on
este! Alattomos Pete (#4426)

EGYÉB
Az alak nesztelenül osont fel a lépcsõn. Hihe-

tetlen érzékkel kerülte ki a csapdákat. Villám-
gyorsan kinyitotta az ajtót, majd belépett. Érzé-
kelte a mágia jelenlétét, de az nem érzékelte õt.
Kiemelte az ékkövet a tartójából, és egy hamissal
helyettesítette. Kinyitotta az ablakot, és miköz-
ben az alvó gnóm a másik oldalára fordult, egy
könnyed mozdulattal kiugrott. Lent az utcán fel-
egyenesedett, és beleolvadt az éjszakába. Az acél-
kolosszus rendíthetetlenül állt a bank elõtt, vi-
gyázva annak értékeit és a bent alvók
biztonságát. Chinta-Lan (#5833), egy Mester

Béke veletek! Eléggé kezdõ vagyok, de azért
hozzászólnék néhány dologhoz. Elõször is Szik-
laöklök KT: ha a nõi KT nem képes egyedül bol-
dogulni, akkor tök fölösleges az egész. Senki sem
tanul meg úszni, ha csak nézi a vizet. Sendiel
Ger Tindal levelével teljes mértékben egyetértek.
A lopás, a faji illetve vallási kérdések nem érde-
kelnek. Ökörségek. Ha valami nem tetszik, csak
szólj! (Úgyis gyorsabban futok!)

Endion (#3168)
Cevattok kalandozóckáim! Hát itt van ez a jó-

gonosz-semleges balhé. Hát mi lenne ezze’ a vi-
lágga’, hogyha csak jók lennének, mi? Nem len-
ne tolvaj-fenyegetés, jó-gonosz viták stb. És mi
lenne, hogyha csak gonoszok lennének? Széjje-
lopnák még az alfelünket is. És soha nem lenné-
nek jellemi csaták! Nos hát remélem értitek az
ügyet! A jók kiegyensúlyozzák a rosszat, és fordít-
va. Na csövi, és jó DEM-ezést kíván:

Zelmor (#5600)
Chara-din imádói! Istenecskétek, ez a förtel-

mes izé most túlságosan messzire ment. Ez az
idõk elõtti csúfság elvett valami olyat, amit nem
lett volna szabad, hiszen nem õ adta (ld. 100
VP). Azt hiszi, hogy ezzel megfélemlíthet, ill. eli-
jeszthet minket azon szent célunktól, hogy meg-
rendítsük gonosz hitét, ami tulajdonképpen a
Káosz? Hát tévedett az uratok, Megtévedtek! Mi
soha nem adjuk fel, sõt! Van(nak) a Szövetsé-
günknek fanatikusai, akik még tovább fokozzák
a harcot ez ellen a „földreszállt borzalom” ellen.
Nem tudtok még ti sem megállítani bennünket,
bármennyire is hiszitek ezt… Oly önhitten. At-
tól, mert maga a Káosz „védi” az undorító mono-
litjaitokat, még továbbra is pusztulni fognak, hi-
szen bûn a létezésük és szent feladat a
ledöntésük. Eljön még az az idõ, amikor istene-
tek csak azért „létezhet” még, mert az istenek fe-
letti entitás: T’hor fõisten kegyence, akárcsak a
másik pribékje, a gonosz Nord a halhatatlanná
lett/tett ex-ezüstmágus, a Kitaszított. Féljétek ha-
ragunkat, Megtévedtek!

Fekete Druidák (#9155)
Még mindig Elenios templom építéséhez ke-

resünk társakat.
9. 28. Atlantiszi Athali (#3815) és McForth

Gondolatok a Sörfesztiválról: sajnos semmit
sem tudok e neves eseményrõl mondani, mert
olyan részeg voltam, hogy nem emlékszem sem-
mire. Zsebfelmetszõ Jack (#5404)
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Nem szándékozom a helyet rabolni a fölöt-
tébb értelmes hirdetések elõl, de van egy olyan
érzésem, hogy nem csak rólam van szó. Az a
nagy büdös helyzet, hogy rohadtul unom már,
hogy a vérvörös légió (állítólag Tharr vallási KT)
egyes tagjai még a Fény Szentélyében sem tud-
nak megnyugodni, sõt inkább itt szeretik kiélni
kötözködõ hajlamaikat. Fene nagy harciasságuk-
ban terhes nõket támadnak meg, randalíroznak
stb. Ezek ám a kemény fiúk, at…s gyerekek! Hát
lehet ilyen attrocitások után csodálkozni azon,
hogy pocsék híre van a KT-nak? Engem a gonosz
Dornodon és Leah KT-k részérõl összesen nem
támadtak meg ennyien. Nem vagyok bosszúálló
típus, de ezek után meggondolom, hogy mikor
megyek be Huertolba a Szentélybe (2 üres IM
után, vagyis max. ÉP-n). Úgy legalább nem biz-
tos, hogy nekem kell futnom. Végezetül ajánlom
mindenkinek a légiót, aki Tharr híve, de valójá-
ban gonosz jellemû, a velejéig romlott. Elnézést
kérek a KT azon tagjaitól, akikre nem vonatkozik
(bár már sokan kiléptek Tharr igaz hívei közül)!
Raia felszentelt papnõje: Chlovia (#4371)

Tisztelet mindenkinek! Köszönöm Xanthippe
a csodálatos dalt (9. 21-én), biztos nem felejtem
el! Bon’Saikaire! A kí-t elsajátító, használó igazi
harcmûvész, aki „belsõ nyugalmát” szeretné
megtalálni, nem fogadhatja el a Káosz jobbját.
Ezt ajánlom minden hagyomány és kí tisztelõ
kobudera, illetve harcmûvész figyelmébe. A Szik-
laöklök KT tudtommal még senkit nem támadott
meg azért, mert hangoztatni merte véleményét.
Ha T-t adnánk ki rád, az nem a te igazadat, ha-
nem a mi primitívségünket (KT-szinten) támasz-
taná alá. A „gyûlölet”, amit szerinted mi Szikla-
öklök érzünk Chara-din irányában, nem más,
mint „nem szeretet”. Azt hiszem egy kobuderá-
tól távol kellene állnia minden heves magatar-
tásnak. Ezt pedig egyéne válogatja, sajnos Vay né-
ha kissé elragadtatja magát, de õ is közülünk
való, és sokszor csak a harcias kijelentést értik
meg az emberek (humanoidok). Még egyszer
szeretném mindenki figyelmébe ajánlani: a Har-
mónia (kí) és a Diszharmónia (káosz) soha
nem férhet össze. Tisztelet kalandozótársaim-
nak, a Sziklaöklöknek szívbõl kívánom, hogy le-
hetõségeihez képest mindenki a legjobbat hozza
ki önmagából. Engedjétek meg, hogy egy õsi böl-
csességgel búcsúzzam, aminek a vége így hang-
zik: … kell rá szó ezernyi, jobb némán figyelni.

Vörös Lao (#5802), az egyik Sziklaököl
Hatalmas Földanya, aki folyvást látod démon-

hitük beteljesülésétõl eltelt fattyak torz mosolyát
nekrofunjaid megtépett csonkján taposva! Tu-
dom, hogy annak minden földre hulló levelét
megkönnyezed, melynek minden cseppje az Élet
értelme és reménye maga. Kérlek, fordítsd fe-
lém, érdemtelen halandó irányába tekinteted, és
kívánod minden híved cselekedetéül ugyanezt,
amit itt láthatsz, hisz néha neked is jár egy kis
öröm. Halandó lelkem pedig nem tud elképzelni
murisabb élményt, mint az a bokáig érõ mono-
lit itt elõttem, ni! Ámen.
Tápmentes Megabye (#4336), Fekete Druida

Üdv mindenkinek! A nevem Trollminátor. Egy
éve jöttem a Kiégett Földre. Mielõtt elkezdtem ezt
a játékot, kézhez kaptam néhány régebbi AK-t.
Olvastam az Aprókban az általam nagyra becsült
játékosok (Graham, U.M.A., Nardaal, Kiköpött
Ubifej stb.) írásait. Szerintem nem arról szóltak,
amirõl most. Nem értem a kezdõ kalandozók
honnan veszik a bátorságot, hogy kioktassanak,
tanácsot adjanak, mikor a referenciájuk fél ol-
dal. Ehelyett inkább olvassák az aprót és tanulja-
nak a tapasztaltabbaktól, már ha visszajönnek.
Nem véletlenül nem írnak már nekünk. Remé-
lem még megváltoztatják a döntésüket. Bárkit
megbántottak soraim, elnézést kérek tõle, de ne-
kem ez a véleményem. Tanulni szeretnék, és tõ-
letek nem tudok. Adjátok át a helyet azoknak,
akik megérdemlik. Legközelebb akkor írok, ha
már van mit átadnom a kezdõknek. Üdvözlettel:

Trollminátor (#2432), a kezdõ
Valaki kérdezte, lesz-e vagy nem lesz quwarg

invázió. Nos, lesz. Csak az a bibi, hogy itt a Csa-
torna környékén a kalandozok rutinból eltapos-
sák az élõholt quwargig bezárólag a teljes famili-
át (már ha jön valamelyik nagy ritkán), a
túloldalon meg néhányan szétnéztek Xsxstb
bolylabirintusában, minek következtében kicsit
kipusztult a quwarg állomány, és per pillanat
nincs, aki inváziózzon. Majd talán ha elszapo-
rodnak kicsit... „puhatestû” Luke

Há-pszi vagyok. Üzenetem mindazokhoz szól,
akik általam készített ékköveket kaptak, vagy fog-
nak kapni. Nem szeretem, sõt ki nem állom a
szavukat be nem tartó, hazug, alattomos, semmi-
re és senkinek nem jó, pofátlan személyeket.
Nos, szerencsétlenségemre sok ilyennel akadtam
össze. Õk azok, akik nem fizették meg az ékkõ
árát, no és még annyit sem üzentek vissza, hogy
Chara-din legyen veled testvér. Ezúton üzenem
nekik, hogy tartsák be az ígéretüket és mielõbb
üzenjenek, mert hiába lóg káosz szimbólum a
nyakukban, én megkeserítem az életüket. Egyéb-
iránt én egy nagyon segítõkész kobudera lennék,
úgy hogy várom az igaz hívõk jelentkezését. Cha-
ra-din dicsõségéért: Há-pszi (#1556)

Összegzés Elindernek, Tyronnak, Bocsynak,
Ymmor-Thalnak és sok más halandónak: „Kez-
detben csak az egymással viaskodó Semmi (a
Halál) és a Káosz (Chara-din) létezett. Az örökké
rendezett Halál a renddel támadta a Káoszt, vé-
gül azonban Chara-din gyõzedelmeskedett, a Ha-
lál testén fekélyes sebet ejtett: az életet. Telt-múlt
az idõ és az Ezerarcú Halál megszokta testén a
fejlõdõ életet, irányította azt, és az életbõl iste-
necskék emelkedtek ki. ÁM Leah, az egyik ki-
használta a legyengült Halált, és elkezdte a saját
szolgálatába állítani. Azt kérditek hová tûnt a di-
csõ vagy a természetes elmúlás. Láthatjátok,
hogy Ghallán Leah istenné válása óta szinte
nincs más, mint erõszakos elkárhozás. De néha
a Halál kitör Leah hatalmából, s többi orcáját is
sikerül megmutatnia. Sajnos nem sikerül min-
den halandónak ezen dolgokat meglátnia…”
Részlet Síri Shi’laka A Halál antológiája c. mûvé-
bõl. Síri Shi’laka

Iván Nitra (#3804), Vitéz Paprika Jani
(#4860) és akik a jövõben kunyerálnak aranyat
a kalandozóvárosok építéséhez! Semmi bajom a
módszereitekkel és a pénzt sem sajnálom, csak
a céllal nem értek egyet. Akárhányszor adakozok
így, utána még én érzem magam bûnösnek az Is-
tennõm elõtt. Nem hiszem, hogy nem tudnátok
ebbõl kihagyni a druidákat, és ha legalább nem
hallgattok ránk, ne kényszerítsetek olyan tettek-
re, amik ellentétben állnak hitünkkel. Más! Ör-
vendjetek druidák! Yoro Okiyi (#2826) hóna-
pok óta nem hallat magáról. Kíváncsi vagyok
most min töri a fejét, vagy ki lesz a következõ ál-
dozat, akit szapulni fog! Ha valaki Xantrox körül
jár, revitalizálja már a (96,19)-en levõ ovimon-
bokrot! Sajnos én még csak most indulok a ten-
gerhez fürödni. Érdekelne, hogy hol találhatok
mosolygó rettenetet (köv. küldetés), és mik a
harci adatai. Valamint vennék papi karkötõt
(amilyen van), reális áron, illetve eladó egy ko-
ponyaszimbólum. Tudja valaki hogyan kell elké-
szíteni a tünde íjat? Úgy hallottam hosszú
íj+spiritusz, de nem tudom biztosan. Ha valaki
tud konkrét dolgot, az írja már meg! A Földanya
lánya: Shadow Killer (#3745)

Keresek – lehetõleg 0. fordulós – Ghallán
született törpe, troll, gnóm karaktert, illetve
olyan nõi karaktert, aki hajlandó lenne világra
hozni egy gyermeket. Esetleg csere is szóba jöhet
(alakváltó, ember, kobudera fajokból). Címem:
8725 Iharosberény, Rákóczi u. 12/a. 
tel.: 82-494-454. Novák Tamás

Tisztelt kalandozók! A következõkben egy ér-
dekes újítást javasolnék. Talán ti is felfigyeltetek
arra, hogy kicsit irreális – még a TF keretein be-
lül is –, hogy a magas védelem esetén nem kivé-
ded a támadásokat, hanem félreugrasz elõlük.
Talán logikusabb és érdekesebb lenne, ha a tá-
madások lecsúsznának a vértrõl, nagyot csattan-
nának pajzsokon, vagy konganának a sisakokon.
Ha jó ötletnek tartjátok, kérlek írjátok ezt meg
T’hor fõistennek. Köszi: Shile (#4226)

Üdv kalandozók! Olvastátok T. Kova iromá-
nyát a GN 69-ben? Ha nem, ajánlom, hogy olvas-
sátok el, mert nagyon jóra sikerült. Ez volt a leg-
jobb cikk, amit eddig olvastam. Gratulálok neki.
Továbbra is várok segélykérõ leveleket. Más. De-
nisa, Kazimir, Tárnokok, miért nem válaszoltok?
Tudja valaki, hogy lehet törpe csatabárdot szerez-
ni? Nem tud valaki valamit Gatinban levõ farsan-
gi tábláról? Üdv: Druyn (#3689)

Üdvözletem mindenkinek! Többen panasz-
kodnak, hogy a GN színvonala mennyire gyenge,
és sajnos kénytelen vagyok egyetérteni. De a
szeptemberi AK-ban olvastam két nagyszerû re-
mekmûvet. Tûzkovács Kova (#2005) novelláját
a Negatív/Pozitív cselekedetek egymásra gyako-
rolt hatásait, és Pelegrin (#1531) Mindhalálig
címû versét. Srácok, ez fantasztikus volt! Csak
így tovább, és köszönöm nektek! A többiek is in-
kább megerõltethetnék magukat, és írhatnának
valami értelmesebbet is! Fortamin! Te miért
nem írsz? Nagyon hiányoznak a novelláid.

(#5194)


